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 مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة التعاونيات 
 

مجال نشاطها وطريقة  وتحددالتعاونيات تعرف التي  ذا القانون "مجلة التعاونيات"هتصدر بمقتضى  الفصل األول:
دارتها تكوينها  نحاللها وتسييرها وتنظيمها وا   .مراقبتهااإلشراف عليها و و وا 
تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي من بعد مرور ستة اشهر  التطبيقحيز مجلة هذه الأحكام تدخل  :2الفصل 

 للجمهورية التونسية.
جميع األحكام المخالفة لها وخاصة مقتضيات األمر حيز التطبيق هذه المجلة دخول تلغى من تاريخ  :3الفصل

 المتعلق بالجمعيات التعاونية. 1954 يفيفر  18العلي المؤرخ في 
وغير  بهذه المجلةالتي ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه والجمعيات يتعين على الهياكل  :4الفصل

المتعلق بالجمعيات التعاونية أن تقوم بتسوية  1954 ريفيف 18المرخص لها طبق أحكام األمر العلي المؤرخ في 
 وضعيتها القانونية في أجل ال يتجاوز السنتين من تاريخ إصدار هذه المجلة.

غير الممتثلة ألحكام هذه المجلة منحلة وجوبا وتنطبق عليها  الهياكل أو الجمعياتتعتبر إنقضاء أجل السنتين وب
 أحكام التصفية المنصوص عليها بهذه المجلة ويمكن لمن يهمه األمر معارضة التعاونيات المعنية بذلك.

إلى أن تتم مراجعتها انت طريقة إحداثها مهما كتبقى سارية المفعول األنظمة األساسية للتعاونيات  :5الفصل 
 لتتالءم مع أحكام مجلة التعاونيات وذلك في أجل ال يتجاوز السنتين من دخولها حيز التنفيذ.

قضاء أجل السنتين تعتبر التعاونيات غير الممتثلة ألحكام هذه المجلة منحلة وجوبا وتنطبق عليها أحكام نوبإ
 ة ويمكن لمن يهمه األمر معارضة التعاونيات المعنية بذلك.التصفية المنصوص عليها بهذه المجل

، ضبط قائمة في التعاونيات المنحلة طبقا ألحكام هذا بالمالية وبالضمان اإلجتماعيوتتولى الوزارتين المكلفتين 
 الفصل ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين تكون إحداهما باللغة العربية.

عين على التعاونيات التي إستجابت ألحكام مجلة التعاونيات تقديم طلب الترسيم بالسجل الوطني للتعاونيات يتو 
 من هذه المجلة. 12المنصوص عليه بالفصل 

  :6الفصل 
يمنع من تاريخ إصدار هذه المجلة على التعاونيات القيام بأي عملية تندرج ضمن األعمال المنصوص عليها 

بتحوير التشريع الخاص المتعلق  1990فيفري  26المؤرخ في  1990لسنة  17القانون عدد  بالفصل األول من
. ويتم تصفية العمليات العقارية التي بصدد اإلنجاز قبل إصدار هذه المجلة تحت إشراف لجنة بالبعث العقاري

حتياطي للتعاونية تضبط تركيبتها وطرق تسييرها ومشموالتها بأمر. ويحال محصول التصفية إلى الرصيد اإل
 المنصوص عليه بمجلة التعاونيات.

كما يمنع من تاريخ إصدار هذه المجلة، على التعاونيات مواصلة التصرف في خدمة التقاعد التكميلي وتسديد 
وبالضمان مبالغ في صورة الوفاة ما لم تتحصل على ترخيص مسبق من قبل الوزيرين المكلفين بالمالية 

 في هذا الغرض.  اإلجتماعي
وفي صورة عدم الترخيص، تحال وجوبا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية المبالغ المكتسبة بعنوان خدمة 
التقاعد التكميلي بتاريخ اإلحالة والموافقة لحقوق المنخرطين بالتعاونية إلى عقد تأمين جماعي على الحياة يضمن 
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كتتب من قبل التعاونية المعنية لدى مؤسسة تأمين مرخص لها وفق أحكام التقاعد التكميلي لفائدة المنخرطين م
مجلة التأمين. كما يتعين على التعاونية إكتتاب عقد تأمين جماعي على الوفاة لدى مؤسسة تأمين مرخص لها 

 وفق أحكام مجلة التأمين لضمان رأس مال عند وفاة المنخرطين وفق تعهدات التعاونيات تجاه منخرطيها.
ينحل وجوبا اإلتحاد الوطني للتعاونيات تحت إشراف وزارة المالية وتحال وجوبا تعهداته وممتلكاته إلى  :8لفصل ا

 الجامعة التونسية للتعاونيات المحدثة بمجلة التعاونيات.
 من مجلة التأمين 193والفقرة الثانية من الفصل  192و 191و 187و 179الفصول أحكام تلغى : 9الفصل 

 لتالي:وتعوض كا
 تكلف الهيئة في نطاق ما تقتضيه المهام الموكولة إليها خاصة: )جديد(: 179الفصل 

بمراقبة مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والمهن الخاّصة بقطاع التأمين  .1
والتعاونيات الخاضعة ألحكام مجلة التعاونيات والهياكل والصناديق المرتبطة بقطاع التأمين 

 .ابمتابعة نشاطهو 
بعمليات التأمين بدراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتنظيمية المتعلقة  .2

الخاضعة  اتالتعاونيوعمليات إعادة التأمين وبمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وب
عداد النصوص ألحكام مجلة التعاونيات  التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالمالية وا 

 بها بطلب منه.المتعّلقة 
وقطاع التعاونيات بدراسة كل المسائل التقنية واالقتصادية المتعلقة بتطوير قطاع التأمين   .3

لوزير المكلف اوعرض مقترحات فيها على  ماوتنظيمهالخاضعة ألحكام مجلة التعاونيات 
 .بالمالية

بداء  .4  .الرأي فيهاوبصفة عامة النظر في أية مسائل أخرى تدخل ضمن مشموالت الهيئة وا 
ويمكن تكليف الهيئة بتمثيل الدولة في المؤسسات والهيئات والهياكل والصناديق ذات الصلة 

 وبقطاع التعاونيات الخاضعة ألحكام مجلة التعاونيات.بالتأمين 
مجلس الهيئة هو السلطة المؤهلة للقيام بأعمال الهيئة وله أن يتخذ ما يراه الزما " )جديد(:  187الفصل 

القرارات لتحقيق األهداف الموكولة إليها. وللغرض تسند لمجلس الهيئة على األخص الصالحيات من 
 : التالية

قرار الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها وخاصة منها المتعلقة  -1 ضبط السياسة العامة للهيئة وا 
 بتنظيم عمليات الرقابة وبأساليبها،

ومجال تيبية والتنظيمية في مجال التأمين ـ دراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والتر  -2
عداد مشاريع النصوص المتعلقة بها بطلب من  التعاونيات  مالية،المكلف بالوزير الوا 

صدار  التعاونياتمجلة و السهر على حسن تنفيذ أحكام مجلة التأمين  -3 ونصوصها التطبيقية وا 
 التراتيب الالزمة لذلك،

 والتعاونيات، أميندراسة مطالب منح التراخيص لمؤسسات الت -4
 منح التراخيص لوسطاء التأمين وسحبها منهم، -5
 المصادقة على قواعد التعامل المهني الواجب إعدادها من قبل المهن الخاصة بالتأمين -6



3 

 

 والتعاونيات،
من هذه  87النظر في تقارير الرقابة واتخاذ ما يراه صالحا في شأنها وفقا ألحكام الفصل  -7

 عاونيات حسب الحالة؛أو أحكام مجلة الت المجلة
 والتعاونيات؛ النظر في العرائض المقدمة حول خدمات التأمين -8
 ؛وقطاع التعاونيات متابعة نشاط قطاع التأمين والمهن الخاصة به -9

 ماتأهيلهوب ماوبتنظيمه التعاونياتقطاع و القيام بالدراسات المتعلقة بتطوير قطاع التأمين  -10
 ؛استجابة للمعايير الدولية

 من هذه المجلة، 190ل التنظيمي وفقا ألحكام الفصل ضبط الهيك -11
 المصادقة على القوائم المالية وعلى الميزانية التقديرية للهيئة، -12
 .ضبط إجراءات إبرام الصفقات طبقا للتشريع الجاري به العمل -13

عشرة من الفقرة األولى من  والثالثةعشرة  والثانية والسابعةاألولى  بالنقاطوباستثناء الصالحيات الواردة 
 .هذا الفصل، يمكن لمجلس الهيئة تفويض البعض من صالحياته لرئيس الهيئة

 تتركب لجنة التأديب من أعضاء مجلس الهيئة اآلتي ذكرهم: )جديد(: 191الفصل 
 القاضي من الرتبة الثالثة: رئيسا، -
 المستشار لدى المحكمة اإلدارية: عضوا، -
 مالية: عضوا،الالمكلف بوزير الممثل  -
 .أحد األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص في التأمين: عضوا -
مستشار لدى دائرة المحاسبات: أعضاء المكلف بالشؤون اإلجتماعية ومن ومن ممثل الوزير  -

 إذا ما تعلق األمر بملف خاص بقطاع التعاونيات 
اص بقطاع التأمين، أو من ممثل إذا ما تعلق األمر بملف خلجمعية المهنية لشركات التأمين ممثل اومن 

 الجامعة التونسية للتعاونيات إذا ما تعلق األمر بملف خاص بقطاع التعاونيات.
 .ويعين مجلس الهيئة العضو من ذوي الخبرة باقتراح من رئيس الهيئة

تتولى لجنة التأديب البّت في المسائل المستوجبة للعقوبات طبقا ألحكام هذه  )جديد(: 192الفصل 
 أو ألحكام مجلة التعاونيات.جلة الم

وفي صورة عدم توّفر النصاب القانوني خالل الجلسة األولى يعاد  )فقرة ثانية جديدة(: 193الفصل 
استدعاء أعضاء اللجنة لجلسة ثانية بعد عشرة أّيام من تاريخ الجلسة األولى. وفي هذه الحالة تجري 

لجمعية المهنية لشركات التأمين وممثل ان يكون رئيسها اللجنة مداوالتها بحضور أغلبّية أعضائها على أ
 حسب الحالة. حاضرينممثل الجامعة التونسية للتعاونيات أو 

 
من مجلة  198ومطة سابعة إلى أحكام الفصل  178: تضاف فقرة ثانية جديدة إلى أحكام الفصل 10الفصل 

 التأمين كالتالي:
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أعضاء التعاونيات المحدثة تسهر الهيئة على تحقيق حماية حقوق )فقرة ثانية جديدة(:  178الفصل 
 .وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها للتعاونياتسالمة المراكز المالية وفق أحكام مجلة التعاونيات وعلى 

" معلوم سنوي تدفعه التعاونيات الخاضعة ألحكام مجلة  )مطة سابعة جديدة(: 198الفصل 
 التعاونيات".
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 مجلة التعاونيات

 المشتركةاألحكام  :العنوان األول

  : 1 الفصل
تعتبر"تعاونية" كل شخص معنوي خاص يحدثه مجموعة من األشخاص الطبيعيين بهدف تغطية المخاطر 

سداء خدماتللنظام القاعدي للتأمين على المرض المالزمة بطبيعتها لإلنسان بصفة تكميلية  مالزمة  أخرى وا 
معاليم مقابل خالص  ،في إطار التضامن والتعاون لفائدة المنخرطين وأولي الحق منهمبطبيعتها للذات البشرية 

 االشتراكات.
  : 2 الفصل

األساسي وال تهدف عند  هاتتمتع التعاونية بالشخصية القانونية واإلستقالل المالي من تاريخ المصادقة على نظام
  ية.ممارسة نشاطها إلى تحقيق غايات ربح

ألحكام هذه المجلة إستعمال مصطلح "تعاونية" ضمن كل الوثائق أو وسائط  ةخاضع تعاونيةيتعّين على كل 
 .ااإلتصال الصادرة عنه

  : 3 الفصل
ينطبق عليه التعريف المنصوص عليه بالفصل أو جمعية أو هيكل خضع ألحكام هذه المجلة كّل شخص معنوي ي

 من هذه المجلة. األول
  : 4 الفصل

الصادرة ال تخضع ألحكام هذه المجلة شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية الخاضعة ألحكام مجلة التأمين 
والشركات التعاونية للخدمات الفالحية  1992مارس  09المؤرخ في  1992لسنة  24بمقتضى القانون عدد 

جمعيات الخاضعة ألحكام وال 2005أكتوبر  18المؤرخ في  2005لسنة  94الخاضعة ألحكام القانون عدد 
 .2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  88المرسوم عدد 
  : 5 الفصل

شخص  كلعلى  يمنع، ركات التعاونية للخدمات الفالحيةمع مراعاة أحكام مجلة التأمين واألحكام الخاصة بالش
شهاره وكل الوثائق الصادرة عنه مصطلح "تعاونية" أو أي تمعنوي خاص أن يستعمل في تسمي عبارة من شأنها ه وا 

 مجلة.هذه الأن تحدث غموضا أو إشتباها بينها وبين التعاونية المكونة طبقا ألحكام 
  : 6 الفصل

مع إحترام مقتضيات النظام األساسي عدم التمييز وعدم اإلنتقاء بين المنتفعين يقوم النشاط التعاوني على أساس 
 .والداخلي للتعاونية

وفي نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والّديمقراطية ونظامها الداخلي تحترم التعاونيات في نظامها األساسي 
 والشفافية والمساواة وحقوق اإلنسان.
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 يقصد على معنى هذه المجلة:  : 7 الفصل
يتمتع باألهلية القانونية ويفتتح الحق وأولي الحق منه في خدمات التعاونية مقابل  الذيعضو ال العضو المنخرط:

 وجبة.دفع اإلشتراكات المست
المنتخب من قبل مجموعة من المنخرطين قصد تمثيلهم في الجلسات العامة  المنخرط العضو العضو النائب:

 للتعاونية. 
 التعاونية يتمتع بخدماتها مقابل دفع اإلشتراكات المستوجبة. بكل أجير  العضو العامل:
كل عضو من األعضاء المشار إليهم أعاله وأولي الحق منهم المنتفعين بخدمات التعاونية وفق  العضو المنتفع:

 لتعاونية أو نظامها الداخلي.لاألساسي  بالنظامالشروط المنصوص عليها 
أو يقدم خدمات أو يمنح هبات وتبرعات  مبالغ ماليةيدفع و كل عضو يتمتع باألهلية القانونية  العضو الشرفي:

 الحق في اإلنتفاع بخدماتها.  يكون لهالتعاونية دون أن  لفائدة
المبلغ الذي يدفعه المنخرط بمناسبة طلب قبول عضويته بالتعاونية. ويدفع هذا المبلغ مرة واحدة القبول:  معلوم

 عند اإلنخراط. 
 .المبلغ الذي يدفعه العضو المنخرط دوريا كمقابل التمتع بخدمات التعاونيةمعلوم اإلشتراك: 

 . التعاونيةكل شخص معنوي يساهم في تمويل  الهيكل الممول للتعاونية:
  : 8 الفصل

 :على التعاونية يمنع
 بمناسبة عقد جلستها العامة أو مجلس إدارتها مسائل سياسية أو دينية أو خارجة عن أهدافها.أن تناقش  -
والكراهّية والتعصب والتمييز على أن تعتمد في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف  -

 .أسس دينّية أو جنسية أو جهوّية
أن تمارس األعمال التجارية لغرض توزيع األموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغالل التعاونية  -

 .لغرض التهرب الضريبي
ة أو محلية أو أن تجمع األموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى انتخابات وطنية أو جهوي -

 .أن تقدم الدعم المادي لهممهنية أو 
 أن تمارس عمليات الوساطة في التأمين على معنى مجلة التأمين. -
 أن تقوم بالوساطة أو تلتجئ إلى السماسرة مقابل أجر لتحصيل إنخراطات جديدة. -

 

 مجال نشاطهاو العنوان الثاني: إحداث التعاونيات 
 دحاا  اإلالباب األول: 

  : 9 الفصل
وتتخذ  .قصد تكوين التعاونيةالراغبين في اإلنخراط بالتعاونية الجلسة العامة التأسيسية هي الجلسة التي تجمع 

 القرارات فيها وفق الشروط المستوجبة في الجلسة العامة العادية.
 :تنظر الجلسة العامة التأسيسية في النقاط التالية
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 أعضاء الهيئة التأسيسية؛إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الوقتي من بين  -
الهيئة التأسيسية  ماأعدته ذانلالللتعاونية ومشروع النظام الداخلي المصادقة على مشروع النظام األساسي  -

 للتعاونية؛
راء المحاسبين بالبالد مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبتعيين  -

 ؛التونسية
 .من النشاط األوائل ةالثالث برنامج العمل ومشروع الميزانية للسنواتالمصادقة على مشروع  -

  : 10 الفصل
مراقب تعيين و وقتي لمدة سنة واحدة بإنقضائها يتم إجراء إنتخاب مجلس إدارة  يمجلس إدار التعاونية يدير 

 .وفق أحكام هذه المجلة للتعاونية الحسابات
النظام األساسي لدى الوزارة المكلفة مشروع يتعين على مجلس اإلدارة الوقتي إيداع ملف طلب المصادقة على  

 وذلك مقابل وصل.بالضمان االجتماعي والوزارة المكلفة بالمالية 
المكلفين يتّم تحديد الوثائق المستوجبة للمصادقة على النظام األساسي للتعاونية بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين 

 .بالمالية وبالضمان اإلجتماعي
أهداف التعاونية ومجاالت تدخلها وطرق سيرها وشروط اإلنخراط بالخصوص النظام األساسي مشروع يحدد 

 واالنسحاب والعدد األدنى لمنخرطيها كما يحدد هياكل المداولة والتسيير للتعاونية.
 إنقسامهانيات وطرق وآجال اإلعالم بإحداثها أو إندماجها أو ويتّم ضبط األحكام النموذجية للنظام األساسي للتعاو 

 .حكومي بمقتضى أمرأو تصفيتها ها إنحاللأو 
  : 11 الفصل

بالمالية لفين تتم المصادقة على مشروع النظام األساسي للتعاونية بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المك
 بملف طلب المصادقة. أشهر من تاريخ إيداع آخر وثيقةثالثة  في أجل وبالضمان اإلجتماعي

 على كّل تعاونية ممارسة نشاطها قبل المصادقة على نظامها األساسي. يمنع
  : 12 الفصل

الترسيم بالسجل الوطني للتعاونيات الذي تمسكه تمت المصادقة على نظامها األساسي يتعين على كل تعاونية 
جراءات تحدد بمقتضى قرار  الهيئة العامة للتأمين  المالية.كلف بالم من الوزيروفق شروط وا 

تمت المصادقة على نظامها األساسي اإلنخراط في الجامعة التونسية للتعاونيات يتعين على كل تعاونية 
 المنصوص عليها بهذه المجلة.

هذه المجلة في صورة عدم إنخراط التعاونية في الجامعة من  159الفصل وفق أحكام تعليق نشاط التعاونية يتّم 
 أجل الستة أشهر من تاريخ المصادقة على نظامها األساسي. التونسية للتعاونيات في

 وأالداخلي  نظامهاوتلتزم التعاونية بإعالم الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية للتعاونيات بكل تغيير في 
ي أجل ف وفق أحكام هذه المجلةأو الخبير اإلكتواري المعين  مراقب حساباتها وأمديرها  وأأعضاء مجلس إدارتها 

 .ال يتجاوز الشهر من تاريخ التغيير أو التعيين أو اإلنتخاب
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  : 13 الفصل
ويمنع ه المجلة من هذ 11تعرض تنقيحات النظام األساسي للتعاونية وجوبا على المصادقة طبقا ألحكام الفصل 

 العمل بهذه التنقيحات قبل المصادقة عليها.
  : 14 الفصل

، مجلس اإلدارة الوقتي تحت مسؤولية رئيس ،التأسيسيةالهيئة  تعدهيتعين على التعاونية إعتماد نظام داخلي 
  .التأسيسية وتصادق عليه الجلسة العامة

جراءات تطبيق النظام األساسي للتعاونية. ويجب أن ال تتعارض أحكامه  النظام الداخلي يتضمن مع شروط وا 
 األساسي للتعاونية.  نظامأحكام المع  أحكام هذه المجلة و

بالضمان اإلجتماعي و المالية بإيداع نسخة من النظام الداخلي لدى الوزارتين المكلفتين  التعاونيةى رئيس يتعين عل
 قبل الشروع في تطبيقه.ولدى الهيئة العامة للتأمين 

 يمكن تنقيح النظام الداخلي من قبل مجلس اإلدارة وال يمكن العمل بالتنقيحات قبل مصادقة الجلسة العامة عليها.
لمقتضيات النظام الداخلي كخضوعهم من هذه المجلة  7المنصوص عليهم بالفصل ل األعضاء يخضع وجوبا ك

 للنظام األساسي للتعاونية.
  : 15 الفصل

عن المسؤولية والغير  والمنخرطين التعاونيةبالتضامن فيما بينهم نحو كل من  مجلس اإلدارة الوقتييتحمل أعضاء 
 عدم إحترام مقتضيات هذه المجلة. األضرار الناجمة عن

لتأسيس  ات األساسيةجراءباإلكما يتحملون، وبالتضامن فيما بينهم، مسؤولية األضرار الناجمة عن اإلخالل 
إرتكاب بمرور ثالث سنوات بداية من تاريخ  المجلس الوقتيأعضاء . وتسقط دعوى المسؤولية ضد التعاونية
 .الخطأ

 تعاونيةالثاني: اإلنخراط بال الباب

  : 16 الفصل
 الشروط المنصوص عليها بالنظام األساسي للتعاونية. لديهمينخرط بالتعاونية األعضاء الذين تتوفر 

 .ومعاليم اإلشتراك ويحدد النظام الداخلي للتعاونية محتوى ملف اإلنخراط وقيمة معاليم القبول
 الرتبي. هوتاريخ إنخراطه وعددوعنوانه هوية المنخرط خصوصا تمسك التعاونية وجوبا سجال للمنخرطين يتضمن 

م يقدّ . و وفق اإلجراءات المنصوص عليها بالنظام األساسي للتعاونية من التعاونية ينسحبيمكن لكل منخرط أن 
مع اإلعالم بالبلوغ أو بأي وسيلة إثبات  عن طريق رسالة مضمونة الوصول التعاونيةإلى رئيس  اإلستقالةمطلب 
 أخرى.

  : 17 الفصل
عدم دفع معلوم القبول أو عدم توفر إحدى الشروط الالزمة لإلنخراط في  العضوية إال في صور رفض قبول يمنع

ويمكن للشخص الذي تّم رفض عضويته اللجوء إلى الجلسة العامة قصد البت في قبول عضويته وذلك  التعاونية.
 .يام قبل إنعقاد الجلسة العامةأعن طريق مراسلة توجه إلى رئيس التعاونية عشرة 

 حسب األغلبية المستوجبة في الجلسة العامة العادية. هارفضسة العامة إما قبول العضوية أو تقرر الجل
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 يسترجع المعني باألمر وجوبا معلوم القبول المدفوع في صورة رفض عضويته.
  : 18 الفصل

للتعاونية المحدد بالنظام األساسي جل األفي  وأيتمتع العضو بخدمات التعاونية من تاريخ دفع معلوم اإلشتراك 
 ثالثة أشهر من تاريخ قبول عضويته بالتعاونية.والذي يجب أن ال يتجاوز 

 ويمنع على التعاونية تقديم إمتيازات لبعض أعضائها دون غيرهم.
  : 19 الفصل

 :يفقد العضو صفته في الحاالت التالية
 ؛الوفاة -
 فقدان إحدى شروط قبول العضوية المنصوص عليها بالنظام األساسي للتعاونية؛ -
 ؛اإلستقالة -
بهذه المجلة أو بالنظام وفق اإلجراءات المنصوص عليها  الشطب من سجل المنخرطين -

 ؛األساسي للتعاونية
 ال يحق للعضو الذي فقد صفته الحق في إسترجاع معاليم اإلشتراك والقبول التي دفعها.

  : 20 الفصل
مراسلة ، ام األساسي للتعاونيةلعضو الذي لم يدفع معلوم إشتراكه لمدة تحدد بالنظل يوجه مجلس اإلدارة وجوبا

تمنحه أجل خمسة عشر يوما لتسوية مع اإلعالم بالبلوغ تتضمن تذكيرا بدفع معلوم اإلشتراك و مضمونة الوصول 
 وضعيته.

وبإنقضاء األجل المذكور أعاله، يمكن لمجلس اإلدارة تجميد العضوية إلى حين مصادقة الجلسة العامة على 
 طين.شطب المنخرط من سجل المنخر 

يمكن التمديد في أجل الخمسة عشر يوما إذا ما تبين أن التخلف عن دفع معاليم اإلشتراك كان نتيجة القوة القاهرة 
 أو الحالة الطارئة.

 .خالل فترة التجميد ال يتمتع العضو وأولي الحق منه بخدمات التعاونية
  : 21 الفصل

 في الحاالت التالية: يشطب العضو من سجل المنخرطين
 بمصالح التعاونية تّم إثباته قانونا؛ إلحاق ضرر -
األساسية أو النظام العام أو القواعد مخلة بالشرف أو األمانة من أجل جناية أو جنحة  ةداناإل -

 المنظمة للتعاونيات؛
ذا لشطبهاألسباب الداعية قصد سماعه في شأن  يقترح شطبه من السجلالعضو الذي يستدعي مجلس اإلدارة  . وا 

ذا إمتنع عن  مع اإلعالم بالبلوغ بمكتوب مضمون الوصولمجددا م المعين يقع إستدعاؤه لم يحضر في اليو  وا 
 دون أي إجراء آخر. تجميد العضويةالحضور في الجلسة الثانية يمكن لمجلس اإلدارة إتخاذ قرار 

إلى حين مصادقة تعليل وذلك المع  شطبه من السجليصرح مجلس اإلدارة بتجميد عضوية العضو المقرر 
 .الشطبالجلسة العامة على 
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وتقديم وسائل دفاعه قصد طلب سماعه  شطبهوبمكتوب مضمون الوصول العضو المقرر يستدعى للجلسة العامة 
أو رفع التجميد حسب األغلبية المستوجبة في  الشطب من السجلتقرر الجلسة العامة إما  الجلسة العامة. إلى

 الجلسة العامة العادية.
  : 22 الفصل

 يفقد العضو الذي إلتحق للعمل تحت الراية الوطنية صفة المنخرط ويبقى مرسما بسجل المنخرطين طيلة مدة ال
 العمل تحت الراية دون مطالبته بدفع معاليم اإلشتراك ودون التمتع بخدمات التعاونية. 
أشهر من  إنقضاء ثالثةبعد ويفقد هذا المنخرط صفته في صورة عدم إستئناف خالص معاليم اإلشتراك المستوجبة 
 من هذه المجلة. 20تاريخ إنتهاء فترة العمل تحت الراية الوطنية ووفقا لإلجراءات المنصوص عليها بالفصل 

 مجال النشاط  :الثالث الباب

  : 23 الفصل
 :تتولى التعاونية وجوبا إسداء الخدمات التالية

 ؛التعويض عن مصاريف العالج -
 ؛إسناد مساعدات اجتماعية -
 :للتعاونية، بصفة ثانويةويمكن 

 ؛خدمات التقاعد التكميليتقديم  -
 تسديد مبالغ في صورة الوفاة؛ -
 ؛تقديم خدمات صحية وقائية -
 ؛المساهمة في إنجازها في إطار عقود شراكة وأإنجاز مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو صحية  -
 توفير خدمات ثقافية وترفيهية. -
  : 24 الفصل

على التعاونيات التي ال يتوفر فيها إثنان من األرقام الدنيا المتعلقة بمجموع المداخيل وعدد المنخرطين تقديم  يمنع
أو إنجاز مشاريع ذات صبغة إجتماعية أو صحية أو  أو تسديد مبالغ في صورة الوفاةخدمات التقاعد التكميلي 
 المساهمة في إنجازها. 

 فين بالمالية وبالضمان اإلجتماعي.قرار مشترك للوزيرين المكل ويرخص بتقديم هذه الخدمات بمقتضى
يتم تحديد األرقام الدنيا المنصوص عليها بالفقرة أعاله وطريقة إحتسابها بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين 

 بالمالية وبالضمان اإلجتماعي.

 الخدمات الصحية :القسم األول

  : 25 الفصل
للخدمات بصفة تكميلية والوالدة والعجز وذلك  الناتجة عن المرضمصاريف العن  تقوم التعاونيات بالتعويض

 .وفقا للتشريع الجاري به العملالمسداة في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض 
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ويمكن للتعاونيات التكفل المباشر بالمصاريف المشار إليها بالفقرة أعاله وذلك عن طريق إتفاقيات خاصة مع 
 وشبه الطبية طبقا للتشريع الجاري به العمل. مسدي الخدمات الطبية

 مه. الداخلي طبيعة التعويض وشروط تقديتضبط التعاونية في نظامها األساسي ونظامها 
  : 26 الفصل

يمكن للتعاونية القيام أو المساهمة في القيام بالحمالت التحسيسية والوقائية من الحوادث واألمراض والتي من 
 على التعاونية وذلك وفق الشروط التي يضبطها النظام األساسي للتعاونية.شأنها الحد من كلفة هذه المخاطر 

  : 27 الفصل
ن يالمكلف الوزراءقة عليها بقرار مشترك من بعد المصاديمكن للتعاونية إنجاز مشاريع ذات صبغة صحية وذلك 

 .العمومية والصحة الضمان االجتماعيوبالمالية ب

 الخدمات اإلجتماعية :القسم الثاني

  : 28 الفصل
 خاصة في حاالت العجز والوالدة والوفاة أو بمناسبة الزواج والختان.تتولى التعاونية تقديم مساعدات إجتماعية 

 األساسي للتعاونية قائمة هذه المساعدات وشروط إسنادها وتحدد أسقفها بنظامها الداخلي. نظاماليضبط 
  : 29 الفصل

 والقروضشروط وأسقف هذه المنح يحدد و  .هالفائدة منخرطيمالية  قروضأو يمكن للتعاونية تقديم منح تقاعد 
 بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالمالية وبالضمان اإلجتماعي.

 صورة الوفاة في  وتسديد مبالغخدمات التقاعد  :الثالثالقسم  

  : 30 الفصل
 صرف للعضو المنخرط بمناسبة إحالته على التقاعد.ييمكن للتعاونية ضمان رأس مال 

  في صورة وفاة العضو المنخرط تصرف للمستفيدين من الضمان. تسديد مبالغكما يمكن للتعاونية 
  : 31 الفصل

ال يمكن تمكين المنخرطين في التعاونيات التي تقوم بتقديم خدمات مرتبطة بالتقاعد التكميلي من المبالغ المكونة 
ان المنخرط لعضويته فقدوفي صورة قبل تاريخ إحالتهم على التقاعد. تكميلي التقاعد بعنوان ال هم الخاصفي حساب

إحالة كامل اإلدخار الفردي المكون في  التعاونية بناءا على طلب المنخرط، إمايتعين على  لسبب غير التقاعد،
عقد تأمين فردي يضمن التقاعد التكميلي مكتتب لدى مؤسسة تأمين مرخص لها إلى  الخاص للمنخرط حسابال

  .شرة من قيمة إدخارهوفق أحكام مجلة التأمين أو تمكين المنخرط مبا
  : 32 الفصل

الوفاة أو المبالغ المكونة بعنوان التقاعد التكميلي  المبالغ في صورةيتعين على كل منخرط أن يعين المستفيدين من 
شخاص الطبيعي أو األلشخص قبل تاريخ اإلحالة على التقاعد. تدفع المبالغ مباشرة إلى ا تهفي صورة وفا

 ويكتسب المستفيد المعين حقا خاصا ومباشرا على هذه المبالغ. الطبيعيين المعينين.
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ذا تّم تعيين القرين كمستفيد، يصرف المبلغ المستحق للشخص الذي يكتسب هذه الصفة بتاريخ الوفاة.  وا 
في  أو إذا تنازل المستفيد الذي تم تعيينه عن حقهأو لم يتم تعيين مستفيدين الورثة دون ذكر أسمائهم إذا تّم تعيين 

 . لكل واحد منهم على قدر منابه من اإلرثالمبالغ المكونة، تدفع المبالغ للورثة الشرعيين للمنخرط 
 .بالمبالغ المكونةال يفقد من تنازل عن اإلرث حق االنتفاع 

  : 33 الفصل
في  التعاونيةويتعين على المنخرط حقه في رأس المال في صورة الوفاة  وفاةيتسبب عمدا في الذي المستفيد يفقد 

ضمن عناصر للبالد التونسية لدى الخزينة العامة المبالغ المستحقة للمستفيد المذكور قوم بإيداع تهذه الحالة أن 
 .المنخرطتركة 

 مختلفةأحكام  :الرابعالقسم 

  : 34 الفصل
تحل التعاونية محل العضو المتضرر في دعوى الرجوع ضد الغير المسؤول عن الضرر في حدود المنافع 

 المسداة.
للتعاونية القيام بدعوى الرجوع ضد األصول والفروع واألصهار والعملة المستخدمين وبصفة عامة ضد  ال يمكن

 كل شخص يقيم عادة في منزل العضو المتضرر إال في حالة اإلضرار القصدي بالغير من قبل أحدهم.
  : 35 الفصل

د الغير المسؤول عن الضرر، يتوّلى المنخرط المتضرر أو أولي الحق منه المنتفع بخدمات التعاونية عند القيام ض
 إدخال التعاونية في الدعوى طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وال يمكن معارضة التعاونية بالصلح المبرم بين المتضرر والغير المسؤول عن الضرر إال إذا تم استدعاؤها بصفة 
 قانونية للمشاركة في هذا الصلح.

 فعين عن الحقوق والدعاوى التي يقرها القانون لفائدة التعاونية.ال تعارض التعاونية بأي تنازل من قبل المنت
  : 36 الفصل

 تسقط بمرور عامين دعاوى المنتفعين ضد التعاونية ويبتدئ أجل سقوط الحق من تاريخ نشأته.
 المنح من تاريخ اإلستحقاق بها.بتسقط بمرور عامين دعاوى المنتفعين 

ضّد األشخاص المنتفعين بخدمات التعاونية دون موجب ويسقط بمضي عامين حق التعاونية في القيام بدعاوى 
 قانوني ويبتدئ أجل سقوط الحق من تاريخ العلم بذلك.

توزع المبالغ الناتجة عن سقوط الدعوى بمرور الزمن المتعلقة بخدمات التقاعد التكميلي على الحسابات الخاصة 
 من هذه المجلة. 31لإلدخار الفردي المنصوص عليها بالفصل 
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 التنظيم اإلداري والنظام المالي: الثالثوان العن
 ةدارواإلتسيير ال: األولالباب 

  التنظيم اإلداري :األولالقسم 

  : 37 الفصل
 مالية واإلدارية يشرف عليها مديرتحدث التعاونية وجوبا هيكال تنظيميا للتعاونية يتضمن إدارة تعنى بالشؤون ال

 العقد أجرة المدير.حدد وي .مجلة الشغلوفق أحكام لمدة محددة بالعقد  بصفة أجير تنفيذي
يتم تعيين المدير أو عزله من قبل مجلس اإلدارة. وتعرض قرارات التعيين أو العزل على مصادقة الجلسة العامة 

قرب إجتماع لها. وفي صورة رفض الجلسة العامة قرار التعيين تكون التصرفات التي سبق وأن قام أالعادية في 
 صحيحة.بها مدير التعاونية 

  : 38 الفصل
 أن تتوفر في المدير الشروط التالية:يجب 
 ،التونسية الجنسية  -
 المدنية ولم يتم تفليسهالتمتع بالحقوق  -
 أو النظام العام مخلة بالشرف أو األمانة من أجل جناية أو جنحة  تهإدان لم تتم -
 لم تتم إدانته طبقا ألحكام هذه المجلة، -
 إدارة األمالك. منممارسة وظائف عمومية أو من  همنعلم يتم  -

تعاونية أخرى أو أحد أعضاء مجلس إدارة كما ال يمكن أن يكون المدير من بين األعضاء المنخرطين بالتعاونية 
 ومهامه بالتعاونية. يتعارضأو أن يمارس نشاطا آخر مرخص لها وفق أحكام هذه المجلة 

  : 39 الفصل
شراف مجلس اإلدارة يمارس مدير التعاونية سلطاته   .تحت مراقبة وا 

تحت مسؤوليته، إدارة التعاونية مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة للجلسة التعاونية، يتولى مدير و 
 .العامة للمنخرطين ولمجلس اإلدارة ولرئيسه

يقوم مدير التعاونية بمسك محاسبية التعاونية أو التعهد بإمساكها تحت مسؤوليته. كما يعد الجرد ويمسك سجالت 
 التعاونية.ووثائق 
وهو الذي يتوّلى انتدابهم وتعيينهم وكذلك فصلهم عن العمل طبقا للتشريع  أجراء التعاونيةسلطة على كاّفة  للمدير

 .الجاري به العمل
  : 40 الفصل

دون أن يكون له الحق في  والجلسات العامة للتعاونيةمجلس اإلدارة  إجتماعاتفي مدير التعاونية  يحضر
 .التصويت

على مدير التعاونية المشاركة في مداوالت تتعلق بملفات يمكن أن ينتج عنها وضعية تضارب مصالح تتعلق  يمنع
 من هذه المجلة. 59بشخصه على معنى الفصل 
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 يلتزم المدير بالتصريح لدى المجلس عن وضعيات تضارب المصالح.
  : 41 الفصل

  .بها عناية صاحب المؤسسة المتبصر يويعتن هوظيفت المديريمارس 
 .ب عليه عدم إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد إنتهاء مهامهويج

  : 42 الفصل
المخالفة لمقتضيات هذه  عن أفعاله الغيرطبقا لقواعد القانون العام تجاه التعاونية أو  مسؤوال مدير التعاونية يكون

المجلة أو األخطاء التي يرتكبها في تصرفاته إال إذا أثبت أنه قد بذل في أعماله ما يبذله صاحب المؤسسة 
  .المتبصر

 .من أجل خطأ ارتكبه أثناء ممارسته لمهامه مدير التعاونيةأن يرفع دعوى مسؤولية ضد  لرئيس التعاونيةيمكن و 

 رة: مجلس اإلداالثانيالقسم 

  : 43 الفصل
ضمن النظام األساسي يحدد عددهم معينين أعضاء منتخبين و أعضاء يتركب من مجلس إدارة يدير التعاونية 

 األكثر.على  وعشرة أعضاءأعضاء  ثالثةللتعاونية على أن يتراوح بين 
  : 44 الفصل

باإلقتراع السري  ومن قبلهممن بين أعضاء الجلسة العامة العادية  هميتّم إنتخابأعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين 
 غير قابلة للتجديد. سنوات ستةلمدة 

ويتم التصريح بفوز األعضاء المتحصلين  ويتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بأغلبية األصوات المعبر عنها.
 على أكبر عدد من األصوات.
تجديدهم في  الواجبيعين بالقرعة أعضاء مجلس اإلدارة  جل أقصاه ثالث سنوات.يتجدد المجلس أقساما في أ

 . العضو في المجلس األولى والثانية وبعد ذلك يقع التجديد بحسب أقدمية الفترتين
  : 45 الفصل

على أن لمدة ال تتجاوز مدة عضويته بالمجلس  رئيسا له وباإلقتراع السري ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه
 ال تتجاوز ستة سنوات غير قابلة للتجديد.

معلل بقرار جزء أو كل المهام الموكولة لرئيس مجلس اإلدارة إلدارة سحب يمكن في اي وقت ألعضاء مجلس ا
 يتخذ بأغلبية األعضاء.

  : 46 الفصل
إدارة التعاونية على أن ال يتجاوز العدد كعضو بمجلس له أو أكثر  ممثالتعيين لكل هيكل ممول للتعاونية يمكن 

 التعاونية. مجلس إدارةالمعينين ثلث عدد أعضاء  لألعضاءالجملي 
  : 47 الفصل

 تتوفر فيه الشروط التالية:أن  مجلس اإلدارةكل مترشح لعضوية على يجب 
 ،التونسية الجنسية  -
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 المدنية ولم يتم تفليسهالتمتع بالحقوق  -
 أو النظام العام مخلة بالشرف أو األمانة من أجل جناية أو جنحة  تهإدان لم تتم -
 لم تتم إدانته طبقا ألحكام هذه المجلة، -
 .إدارة األمالك منممارسة وظائف عمومية أو من  همنعلم يتم  -

تعاونية أخرى مرخص لها وفق أو مديرا ل ال يمكن أن يكون المترشح لعضوية مجلس اإلدارة، عضوا بمجلس إدارة
 أحكام هذه المجلة.

  : 48 الفصل
الت يحدد النظام األساسي للتعاونية وجوبا العدد األدنى إلجتماعات مجلس اإلدارة على أن ال يقل في جميع الحا

 عن أربعة إجتماعات في السنة.
يقترح رئيس مجلس اإلدارة جدول أعمال المجلس ويستدعيه لإلجتماع، ويرأس جلساته ويسهر على تحقيق 

 .اإلختيارات التي حّددها مجلس اإلدارة
ويمكن لرئيس مجلس اإلدارة في حالة وجود مانع أن يفّوض مشموالته ألحد أعضاء مجلس اإلدارة ويقع هذا 

 .التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد
ذا إستحال على الرئيس هذا التفويض، يمكن لمجلس اإلدارة أن يقوم بذلك آليا  .وا 

  : 49 الفصل
 .ال تكون مداوالت مجلس اإلدارة صحيحة إال إذا حضرها نصف أعضائه على األقل

 .وكل تنصيص بالنظام األساسي على خالف ذلك يعتبر باطال
 .ألعضاء إال إذا نص النظام األساسي للتعاونية على أغلبية أرفع من ذلكالمطلقة لغلبية األوتتخذ القرارات ب

وفي صورة تعادل األصوات، يقع ترجيح صوت رئيس الجلسة إال إذا نص النظام األساسي للتعاونية على خالف 
 .ذلك

  : 50 الفصل
 ن يشرف على تنفيذها.على مجلس اإلدارة أن يضع السياسات العامة للتعاونية في إطار مجال نشاطها وأ

ويضبط مجلس اإلدارة مبادئ وقواعد حسن التصرف المتعّلقة بتدعيم نظام الحوكمة ويسهر على االلتزام بها على 
 جميع مستويات هياكل التنظيم.

  : 51 الفصل
 يتمتع مجلس اإلدارة بالخصوص بالصالحيات التالية:

 اف على الهياكل المكلفة بتجسيمها.وضع األهداف اإلستراتيجية واإلجراءات الالزمة لمتابعتها واإلشر  -
متابعة مدى مالئمة الموارد البشرية والمالية واللوجستية المتوفرة لدى التعاونية مع األهداف والسياسات  -

  المحددة،
 وضع سياسة رواتب ومنح أجراء التعاونية بصفة تراعي الصالبة المالية للتعاونية. -
تحديد بصفة واضحة دور الرئيس ودور كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص الذين يشغلون  -

 المناصب الرئيسية المتعلقة بأعمال الرقابة لضمان التفرقة بين هياكل الرقابة وهياكل التسيير. 
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 ومدى تالؤمها مع على الصالبة المالية للتعاونيةمجلس اإلدارة تقييم مدى تأثير القرارات المتخذة من قبل  -
 األهداف المحددة.

  : 52 الفصل
يتعين على التعاونية أن تضمن برنامج تكوين ألعضاء مجلس اإلدارة في مجاالت يتم تحديدها من قبل مجلس 

 اإلدارة متعلقة بضمان حسن قيام أعضاء المجلس بمهامهم.
الظروف التي تمكنه من كما يعهد إلى رئيس مجلس اإلدارة أن يوفر لكل عضو جديد برنامج تكوين لضمان كل 

 تولى مهامه فور توليه المنصب قصد تمكينه من تكوين مالئم للغرض. 
  : 53 الفصل

 .ال يمكن لمجلس اإلدارة أن يتدخل في سلطات الجلسات العامة للمنخرطين المخصصة لهم بموجب القانون
اطها، إال إذا أثبتت أن هذا وتلتزم التعاونية في عالقاتها مع الغير بأعمال مجلس اإلدارة التي ال تتعلق بمجال نش

 .الغير علم أو ما كان ليجهل أن هذا العمل يتجاوز مجال نشاطها
  : 54 الفصل

وسلط  الغير لدىلتعاونية وهو الذي يمثلها اإدارة الشخصية على رئيس مجلس اإلدارة تحت مسؤوليته  يشرف
 .وأمام السلط القضائيةاإلشراف 

  : 55 الفصل
اإلستفسارات الصادرة عن المنخرطين في كل وقت بقطع النظر عن  عن يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة باإلجابة

 تاريخ الجلسات العامة. وتكون اإلجابة كتابية أو عن طريق أي وسيلة أخرى ينص عليها النظام الداخلي للتعاونية.
  : 56 الفصل

 عمل.يعد مجلس اإلدارة تحت مسؤوليته عند ختم كل سنة القوائم المالية طبق النظام المحاسبي الجاري به ال
 قدم للجلسة العامة.ي التعاونيةبتقرير سنوي مفصل حول تصرف  القوائم الماليةويجب، أن ترفق 

 ويجب أن يعرض التقرير السنوي المفصل على مراقب الحسابات.
  : 57 الفصل

من أجل  مبالغ ماليةأن يقبض بأي عنوان أو صفة على كل عضو مجلس إدارة أن يكون أجيرا بالتعاونية أو  يمنع
غير أنه يمكن لمجلس اإلدارة، بعد ، األساسي نظامهاالتي حددها  الخدماتالتعاونية أو من أجل تقديم  إدارة

أن يمنح أعضاء مجلس اإلدارة مقابل ممارسة نشاطهم مبلغا ماليا يحدد الحصول على موافقة الجلسة العامة، 
 سنويا في شكل منحة حضور.

جراءات االنوأسقف شروط بمقتضى أمر يحّدد    بمنح الحضور. تفاعوا 
مصاريف التنقل واإلقامة المبذولة في إطار ممارسة مهامه بالتعاونية وفق الشروط  عضو مجلس اإلدارةيسترجع 

 المنصوص عليها بالنظام األساسي للتعاونية.
  : 58 الفصل

  ه.يمارس أعضاء مجلس اإلدارة وظيفتهم ويعتنون بها عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزي
 .عليهم عدم إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد إنتهاء مهامهمويجب 
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وعلى كّل شخص آخر حضر أعمال مجلس اإلدارة المحافظة على الطبيعة السرية للمعلومات التي إّطلع عليها 
 .بتلك المناسبة
  : 59 الفصل

أن ينتج عنها وضعية  على أعضاء مجلس اإلدارة المشاركة والتصويت في مداوالت تتعلق بملفات يمكن يمنع
 تضارب مصالح تتعلق بشخصهم.

ويعّد تضاربا للمصالح كّل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو عالقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من 
 شأنها التأثير على حسن أداء عضو مجلس اإلدارة لمهامه أو المس باستقالليته وحياده.

نية وجوبا إجراءات خاصة بالتصرف في وضعيات تضارب المصالح التي يجب أن يتضمن النظام األساسي للتعاو 
 يمكن أن تنشأ بمناسبة ممارسة أعضاء مجلس اإلدارة أو مدير التعاونية لمهامهم.

 يلتزم كل عضو مجلس إدارة بالتصريح لدى المجلس عن وضعيات تضارب المصالح.
  : 60 الفصل

عن  الغيرالعام بالتضامن بينهم تجاه التعاونية أو أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون طبقا لقواعد القانون  يكون
أفعالهم المخالفة لمقتضيات هذه المجلة أو األخطاء التي يرتكبونها في تصرفاتهم إال إذا أثبتوا أنهم قد بذلوا في 

 .أعمالهم ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه
  : 61 الفصل

اإلدارة بناء على قرار من الجلسة العامة الذي يمكن إتخاذه تثير التعاونية دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس 
 .ولو لم يكن موضوعه مدرجا بجدول أعمالها

سب بداية من تاريخ الكشف عن الفعل الضار غير أّنه إذا تثالث سنوات تح أجلويجب أن ترفع هذه الدعوى في 
 .بمرور عشر سنوات تسقطوصف الفعل بالجناية فإّن الدعوى 

نخرط، في إطار المصلحة المشتركة، أن يرفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس اإلدارة، من أجل ويمكن لكل م
 .خطأ ارتكبوه أثناء ممارستهم لمهامهم

  : 62 الفصل
لحصول على مكافأة أو أجر أو منفعة مباشرة أو االتعاونية وأعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين  مديريمنع على 

 التعاونية أو بمناسبة صفقة أبرمت معها أو بمناسبة توظيف أصول التعاونية.غير مباشرة من مؤسسة متعاقدة مع 
  : 63 الفصل
أن يعقدوا مع التعاونية أو أن يلزموها مع والمعينين التعاونية وأعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين  مديريمنع على 

تحصلوا على ترخيص  الغير بإتفاقات غير متصلة باألعمال الجارية والضرورية إلنجاز نشاط التعاونية إال إذا
. ويلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإعالم مراقب الحسابات باإلتفاقات المنصوص عليها من مجلس اإلدارةمسبق 
 أعاله. 
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  : 64 الفصل
المنصوص عليها  إبطال اإلتفاقات لمن له مصلحة في ذلك بقطع النظر عن مسؤولية المعني باألمر يمكن

والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس اإلدارة  المختصةلدى المصالح القضائية  أعاله 63بالفصل 
 إذا كانت لها آثار مضّرة بالتعاونية.

 وتسقط دعوى البطالن بمضي ثالث سنوات بداية من تاريخ حصول اإلتفاق.
ذا وقع إخفاء ذلك اإلتفاق   تفاق.اليوم الذي اكتشف فيه ذلك اإل فإنه يتم إحتساب أجل سقوط الدعوى بداية منوا 

ويمكن تالفي البطالن بواسطة تصويت الجلسة العاّمة الذي يقع بناء على تقرير خاص يعده مراقب الحسابات 
ويعرض فيه األسباب التي حالت دون إتباع إجراءات الترخيص. وفي هذه الحالة، فإّنه ال يمكن للمعني باألمر أن 

 يشارك في أشغال الجلسة.
  : 65 الفصل
أزواجهم وأصولهم وفروعهم وكل والمعينين وعلى التعاونية وأعضاء مجلس اإلدارة المنتخبين  مديريمنع على 

ال  أن شخص وسيط لحساب أحدهم يجعلوا من التعاونية ضامنا أو كفيال في التعهدات التي يلتزمون بها للغير، وا 
 . كان العقد باطال

  : 66 الفصل
من هذه  65و 63و 62و 57 لو الواردة بالفصيسهر مراقب الحسابات وتحت مسؤوليته على إحترام األحكام 

تقريرا خاصا حول اإلتفاقات التي رخص المجلس في للمنخرطين العامة ويجب عليه أن يرفع للجلسة  المجلة.

 إبرامها.
  : 67 الفصل

فقد صفة العضو أو لم تعد يمكن عزل أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من الجلسة العامة العادية إذا 
 أضر أو حاول إلحاق ضرر بمصالح التعاونية.تتوفر فيه شروط الترشح لعضوية مجلس اإلدارة أو 

  : 68 الفصل
ألحد أعضائه مهمة الرئاسة. ويمنح هذا التفويض ألجل  ،في صورة العجز الوقتي لرئيسه يفوض مجلس اإلدارة،

 .محدد بثالثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
  : 69 الفصل

 :مهام عضو مجلس اإلدارةتنتهي 
 ةباإلستقالة اإلختياري 
 بالوفاة أو فقدان األهلية 
  بانتهاء مدته النيابية. 
 بالعزل أو فقدان صفة العضو; 
 بإنحالل أو تصفية التعاونية. 

بتوقف عضو مجلس اإلدارة  الهيئة العامة للتأمينو  بالمالية وبالضمان اإلجتماعيالوزيرين المكلفين  ويجب إعالم
 مهامه.عن 
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  : 70 الفصل
أو أي شغور في مجلس اإلدارة بسبب الوفاة أو العجز أو اإلستقالة أو فقدان األهلية أو العزل تسجيل في صورة 

 وقتية لبلوغ الحد األدنى القانوني. بتعويضاتمجلس اإلدارة القيام  سبب آخر يجب على
عضو مجلس اإلدارة حسب ترتيب المترشحين المرسمين بالقائمة االنتخابية التي ينتمي إليها ويتم التعويض وجوبا 

. وفي صورة عدم وجود مترشح يتم تعويضه بالمترشح المتحصل على أكبر عدد أصوات مهامهالمنقطع عن 
 نسبي مقارنة بعدد الناخبين من بين المترشحين غير الفائزين في اإلنتخابات.

وجود مترشحين يتم تعيين العضو المعوض من بين بقية األعضاء المنخرطين بالتعاونية الذي وفي صورة عدم 
 .لمصادقة الجلسة العامة العادية الالحقة التعيينويخضع هذا يعبر عن رغبته في ذلك 

أعضائه عدد نصف يصبح عدد أعضاء مجلس اإلدارة أقل من بحيث شغور في مجلس اإلدارة تسجيل في صورة 
يجب على بقية أعضاء مجلس اإلدارة أن يدعوا لجلسة عامة عادية لإلنعقاد  ص عليه بنظامها األساسي،المنصو 

 .من خالل إنتخابات جزئية فورا قصد سد النقص الحاصل في عدد أعضائه
  : 71 الفصل

 المطلوب أو إذا لم تقع دعوة الجلسة العامة لالنعقاد، يمكن لكل عضو بالتعويضإذا أهمل مجلس اإلدارة القيام 
منخرط أو لمراقب الحسابات أن يطلب من الوزير المكلف بالمالية تعيين متصرف أو هيئة تصرف وقتية تكلف 

أو المصادقة على التعيين المنصوص عليه القيام باإلنتخابات الجزئية بدعوة الجلسة العامة لالنعقاد بغرض 
 من هذه المجلة. 70بالفصل 

ات التي قام بها أعضاء مجلس اإلدارة الذين لم توافق الجلسة العامة على تتم معارضة الغير بكل القرارات والتصرف
 تعيينهم وفق أحكام هذه المجلة.

  : مراقب الحساباتالثالثالقسم 

  : 72 الفصل
مراقب حسابات من بين الخبراء  مرة واحدة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديدتعين الجلسة العامة العادية للتعاونية 

 المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية. 
  : 73 الفصل

يمكن أن يتولى القيام بمهام مراقبة الحسابات األشخاص الطبيعيون والشركات المهنية المؤهلة قانونا للقيام بذلك. 
 العمل. وعلى مراقب الحسابات مسك دفتر خاص وفق التشريع الجاري به

  : 74 الفصل
ال يمكن للجلسة العامة أن تعزل مراقب الحسابات قبل نهاية مدة تعيينه إال إذا ثبت إرتكابه خطأ فادحا أثناء 

 .لمهامه ممارسته
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  : 75 الفصل
أداء مهمته أو إمتنع عن أدائها  يهبل الجلسة العامة أو إذا تعذر علمن ق الحسابات في حالة عدم تعيين مراقب

وذلك بطلب  التعاونيةيقع تعيينه أو تعويضه بمقتضى قرار من القاضي اإلستعجالي بالمحكمة التي بدائرتها مقر 
 من كل من يهمه األمر مع وجوب استدعاء أعضاء مجلس اإلدارة.

في حدود مهامه عوضا عن غيره الذي تعينه الجلسة العامة أو القاضي اإلستعجالي الحسابات مراقب  يمارس
 المدة المتبقية.
  : 76 الفصل

 ال يجوز تعيين مراقب الحسابات من بين:
 لغاية الدرجة الرابعة.هم أعضاء مجلس اإلدارة وأقارب .1
 الحسابات األشخاص الذين يتقاضون بأي وجه من الوجوه بموجب المهاّم التي يباشرونها عدا مهّمة مراقب .2

 .التعاونيةدارة أو أجرا أو مكافأة من أعضاء مجلس اإل
عليهم تولي وظيفة عضو بمجلس اإلدارة أو األشخاص الذين فقدوا مؤهالتهم لمباشرة  يمنعاألشخاص الذين  .3

 هذه المهاّم.
 .2و 1بالنقطتين  أزواج األشخاص المذكورين .4

ذا توفر في شخص الجمع أثناء قيامه بمهمة مراقب حدى الصفات المذكور تلك بين صفته  الحسابات وا  ة أعاله وا 
عالم مجلس اإلدارة بذلك خالل خمسة عشر يوما على األكثر من  فيجب عليه التخلي حاال عن مباشرة وظائفه وا 

 حدوث السبب المانع.
  : 77 الفصل

وينجر عن هذا  .من هذه المجلة 76و 75 و72يعتبر باطال وملغى كل تعيين لمراقب حسابات مخالف للفصول 
 التعاونيةعلى تسلط و ألفي دينار وعشرين ألف دينار  تتراوح بينالمخالفة  التعاونيةالتعيين تسليط خطية مالية ضد 

 نفس العقوبة في صورة عدم تعيين مراقب للحسابات من قبل جلستها العامة.
  : 78 الفصل

 ، لسبب مشروع بطلب من:الحسابات المعينيمكن للقاضي اإلستعجالي إعفاء مراقب 
 النيابة العمومية. -
 مجلس اإلدارة. -
 .المنخرطينأغلبية  -
 الوزارة المكلفة بالمالية  -
 الهيئة العامة للتأمين -

 المعفى من قبل الجلسة العاّمة أو القاضي بحسب الحاالت.الحسابات مراقب وعند اإلعفاء يتّم تعويض 
  : 79 الفصل

أي يمكن لمراقب الحسابات قبض أية أجرة أخرى زائدة عن أجرته القانونية أو اإلستفادة من أي إمتياز بواسطة  ال
 إتفاق.
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ويجب إعالم هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية بكل تعيين لمراقب حسابات مهما كانت طرق ذلك التعيين 
المعنية باألمر ومن قبل  التعاونيةوذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ من قبل رئيس 

لتي قامت بالتعيين من تاريخ اجتماع الجلسة العامة ا وذلك في ظرف عشرة أيام ابتداء الحسابات المعينمراقب 
 مراقب الحسابات.ء من تاريخ القبول بالنسبة إلى وابتداالتعاونية رئيس بالنسبة إلى 

ويجب أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية كل تعيين أو تجديد 
 وذلك في ظرف شهر إبتداء من تاريخ التعيين أو التجديد. لنيابة مراقب الحسابات

  : 80 الفصل
ومراقبة صحة  للتعاونيةوكل لمراقب الحسابات مهّمة مراجعة الدفاتر والخزانة واألوراق التجارية والقيم المالية ت

وصدق اإلحصاءات والقوائم المالية والتحقق من صّحة المعلومات التي تضّمنها تقرير مجلس اإلدارة عن حسابات 
 .التعاونية

ويبدي مراقب الحسابات رأيا حول نزاهة القوائم المالية السنوية ومصداقيتها طبقا للقانون المتعلق بنظام المحاسبة 
  للمؤسسات الجاري به العمل.

 .التعاونيةمالئمة دون تدخل في إدارة  يراهاالحسابات كل عمليات المراقبة والفحص التي  ويجري مراقب
ضرورية لمباشرة مهامه وخاصة منها العقود والدفاتر ومستندات  يعتبرهاالحصول على كل الوثائق التي  ويحق له

 .والبريدية المحاسبة وسجالت المحاضر والجداول البنكية
الحسابات جمع كل المعلومات الالزمة لمباشرة مهامه من الغير ممن قام بعمليات تم التعاقد فيها مع  اقبيمكن لمر 
 أو لحسابها بعد الحصول على إذن في ذلك من القاضي المختّص عند اإلقتضاء. التعاونية

  : 81 الفصل
ة بضبط القوائم المالية للحضور في كل اجتماعات مجلس اإلدارة المتعلق التعاونيةتقع وجوبا دعوة مراقب حسابات 

 السنوية وكذلك في كل الجلسات العامة.
  : 82 الفصل

ن يستعين أو أن يوكل تمثيله لمساعد أو لعدة مساعدين أبات إلنجاز مهامه وتحت مسؤوليته يمكن لمراقب الحسا
لهؤالء نفس ، ويكون للتعاونيةاإلدالء بأسمائهم  ىمن اختياره ومن المحرزين على شهادة األستاذية، على أن يتول

 حقوق التحري التي تكون لمراقب الحسابات.
  : 83 الفصل

رجاع الوثائق التي بحوزته  التعاونيةتنفيذ مهامه، إشعار  هيجب على مراقب الحسابات الذي إستحال علي بذلك وا 
عالم مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبالد  إليها مرفقة بتقرير معلل في ظرف شهر من تاريخ اإلستحالة وا 

 في نفس األجل.والهيئة العامة للتأمين ة التونسي
  : 84 الفصل

ذا رأى للتعاونيةمن تاريخ تبليغه القوائم المالية  اجب على مراقب الحسابات تقديم تقريره في أجل شهر إبتداءي . وا 
 عليه، فإنه يجب الحسابات مراقببناء على مالحظات  للتعاونيةأعضاء مجلس اإلدارة تعديل الحسابات السنوية 

 ضوء تلك المالحظات.  على يرهمراجعة تقر 
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مراقبة وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها الويجب أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات رأيه الصريح بكونه قام ب
والتنصيص صراحة على التصديق على الحسابات أو على التصديق المضمن باحتراز أو على رفض التصديق. 

سابات ال يحتوي على رأي صريح أو إذا كانت االحترازات التي تضمنها ويعتبر باطال وملغى كل تقرير مراقب ح
 مقدمة بصفة غير جلية وغير كاملة.

لهيئة العاّمة إلى انسخة من تقريره المخّصص للجلسة العاّمة أو مجلس اإلدارة ويوجه مراقب الحسابات وجوبا 
لى للتأمين و   .بالمالية ةالمكلف ةوزار الا 

  : 85 الفصل
أشهر الموالية لختم كّل سنة مالّية تقريرا  األربعأن يسّلم للهيئة العاّمة للتأمين خالل يجب على مراقب الحسابات 

 عن المراقبة التي قام بها ويحّرر هذا التقرير حسب الشروط والطرق المحّددة من قبل الهيئة.
  : 86 الفصل

هم والخبراء ملزمين بعدم إفشاء السر مع مراعاة أحكام الفصل السابق يكون مراقب الحسابات وكذلك مساعدو 
 المهني بخصوص الوقائع واألعمال والمعلومات التي يحصل له العلم بها بسبب مباشرته لمهامه.

ويجب على مراقب الحسابات أن يلفت نظر الجلسة العامة إلى ما وقف عليه من إخالالت بالتراتيب أو أشياء 
وكيل الجمهورية بما يبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين و ضا بإعالم مطالب أي وهوغير صحيحة خالل تأدية مهامه. 

 علمه من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.
أن يعلم فورا الهيئة العاّمة للتأمين بكّل عمل يمكن أن يشّكل خطرا على مصالح التعاونية أو كما يجب عليه 

 منخرطيها.
  : 87 الفصل

وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آالف دينار أو بإحدى  سنواتإلى خمس  ةواحد سنةعاقب بالسجن من ي
أو لم يعلم  التعاونيةهاتين العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة 

 لم بها.كيل الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العو  والهيئة العامة للتأمين أ
 أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني.الحسابات مراقب وتنطبق على 
  : 88 الفصل

والغير عن النتائج الضارة الناجمة عن األخطاء أو اإلهمال المرتكب  التعاونيةتجاه  يكون مراقب الحسابات مسؤوال
 من قبله أثناء تأدية مهامه.

مدنيا عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس اإلدارة إال إذا لم يكشف عنها في تقريره للجلسة  وال يكون مسؤوال
 العامة بعد علمه بها.

  : 89 الفصل
تنقضي دعاوى المسؤولية ضد مراقب الحسابات بمرور ثالث سنوات إبتداء من تاريخ الكشف عن الفعل الضار. 

 مرور عشر سنوات.غير أنه، إذا وصف الفعل بالجناية، فإن الدعوى تنقضي ب
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  : 90 الفصل
أن العامة للتأمين المالّية بإقتراح من الهيئة المكلف بلوزير ليمكن عالوة عن العقوبات المنصوص عليها أعاله 

أعاله قرارا يقضي  86و 85ين بالفصليّتخذ ضد كل مراقب للحسابات يخل بااللتزامات المنوطة بعهدته والمبينة 
 جاوز ثالث سنوات أو بصفة نهائية.وذلك بصفة مؤقتة ال تت اتبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى التعاوني

 الخبير اإلكتواري: الرابعالقسم 

  : 91 الفصل
بتقديم خدمات التقاعد التكميلي ودفع مبالغ مالية في صورة  المرخص لهاتعين الجلسة العامة العادية للتعاونية 

خبير إكتواري مستقل عن مراقب الحسابات من بين الخبراء  ،مرة واحدة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ،الوفاة
 اإلكتواريين المرسمين بسجل الخبراء اإلكتواريين المنصوص عليه بمجلة التأمين.

 من هذه المجلة على الخبير اإلكتواري. 78إلى  73تنسحب أحكام الفصول من 
  : 92 الفصل

 ي القيام بالمهام التالية:توكل للخبير اإلكتوار 
 من هذه المجلة 123اإلشهاد بـكفاية المدخرات المنصوص عليها بالفصل   -
  .اإلشهاد بصحة إحتساب معاليم اإلشتراك بعنوان خدمات التقاعد التكميلي والوفاة  -
 التأكد من مالءمة معاليم اإلشتراك مع المخاطر المحمولة على التعاونية؛ -

 .مهامه ضرورية لمباشرة يعتبرهاالحصول على كل الوثائق التي  اإلكتواريللخبير يحق و 
  : 93 الفصل

قبض أية أجرة أخرى زائدة عن أجرته القانونية أو اإلستفادة من أي إمتياز بواسطة أي  للخبير اإلكتوارييمكن  ال
 إتفاق.

تعيين وذلك بواسطة مكتوب مهما كانت طرق ذلك ال لخبير إكتواريبكل تعيين  العامة للتأمينهيئة الويجب إعالم 
في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ  المعنية باألمر التعاونيةمضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ من قبل رئيس 

 .التعيين
  : 94 الفصل

المتعلقة بضبط القوائم المالية  التعاونيةللحضور في كل اجتماعات مجلس إدارة  الخبير اإلكتواريتقع وجوبا دعوة 
 وكذلك في كل الجلسات العامة.بخدمات التقاعد التكميلي والوفاة الخاصة السنوية 

  : 95 الفصل
رجاع الوثائق التي بحوزته  التعاونيةتنفيذ مهامه، إشعار  الذي إستحال عليه الخبير اإلكتوارييجب على  بذلك وا 

عالم   األجل.في نفس الهيئة العامة للتأمين إليها مرفقة بتقرير معلل في ظرف شهر من تاريخ اإلستحالة وا 
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  : 96 الفصل
والوفاة.  التكميلييقوم الخبير اإلكتواري المعين بإعداد تقرير يتعلق بالتدقيق اإلكتواري للعمليات المتعلقة بالتقاعد 

ويدلي بهذا التقرير وجوبا خالل الثالثة أشهر الموالية لختم السنة المحاسبية إلى مراقب الحسابات لإلعتماد عليه 
 الية للتعاونية.قصد اإلشهاد على القوائم الم

 يحرر تقرير التدقيق اإلكتواري حسب الشروط والطرق المحددة من قبل الهيئة.
 .لهيئة العاّمة للتأمينإلى انسخة من تقريره ويوجه الخبير اإلكتواري وجوبا 

  : 97 الفصل
 من هذه المجلة على الخبير اإلكتواري. 89إلى  86تنسحب أحكام الفصول من 

 خبير إكتوارييمكن لوزير المالّية بإقتراح من الهيئة أن يّتخذ ضد كل عالوة عن العقوبات المنصوص عليها أعاله 
 اتقرارا يقضي بحرمانه من ممارسة نشاطه لدى التعاوني وفق أحكام هذه المجلةيخل بااللتزامات المنوطة بعهدته 

 ة.وذلك بصفة مؤقتة ال تتجاوز ثالث سنوات أو بصفة نهائي

 الجلسات العامة: الخامسالقسم 

  : 98 الفصل
 16ن بسجل المنخرطين المنصوص عليه بالفصل يالمرسمن يتتألف الجلسة العامة من جميع األعضاء المنخرط

يكون العضو المنخرط حاضرا أصالة وال يمكن أن يكون  الذين أوفوا بإلتزاماتهم تجاه التعاونية.و  من هذه المجلة
 منخرط آخر.ممثال من قبل عضو 

 على العضو العامل المشاركة في أشغال الجلسات العامة للتعاونية. يمنعو 
ممثل الهيكل الممول المشاركة في اشغال الجلسات العامة دون أن  عضو مجلس اإلدارةيمكن للعضو الشرفي و 

 الحق في التصويت. ميكون له
  : 99 الفصل

تمثيلهم ل نواب عنهمإذا توزع األعضاء المنخرطون على أكثر من والية يتعين على المنخرطين بكل والية إنتخاب 
 .للنوابفي الجلسات العامة للتعاونية وذلك في إطار جلسات عامة إنتخابية 

 وتحدد شروط إنتخاب األعضاء النواب بالقانون األساسي النموذجي للتعاونيات.
ساسي للتعاونية وجوبا شروط الدعوة للجلسات العامة اإلنتخابية الجهوية وتركيبة مكاتبها وشروط يحدد النظام األ

 المشاركة في أشغالها والنصاب القانوني واألغلبية المعتمدة خاللها.
الذي يعينه المجلس من بين وجوبا أحد أعضاء مجلس إدارة التعاونية  اإلنتخابية للنوابيترأس الجلسة العامة 

 .ائهأعض
  : 100 الفصل

 :بمبادرة من مجلس اإلدارة وعند الضرورة يمكن دعوتهارئيس تتم دعوة الجلسة العامة لإلنعقاد عن طريق 
  أعضاء مجلس اإلدارةثلثي  -
 ثلثي المنخرطين أو  -
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 سلط اإلشرافإحدى أو  -
 .المصفيأو  -
 الخارقة للعادة لإلنعقاد.يمكن لمراقب الحسابات في الحاالت اإلستعجالية والطارئة دعوة الجلسة العامة كما 

 .وتعقد الجلسات العامة إجتماعاتها بالمقر اإلجتماعي للتعاونية أو بأي مكان آخر بالبالد التونسية
. غير سلط اإلشرافأحد من قبل أي منخرط أو  يمكن إبطالها بهذه المجلةوكل جلسة تدعى خالفا للصيغ المبينة 

 .ن حاضرينو عضاء المنخرطأن دعوى البطالن ال تقبل إذا كان جميع األ
  : 101 الفصل

الوثائق الالزمة على العامة ضع قبل خمسة عشر يوما على األقل من موعد الجلسة ييجب على مجلس اإلدارة أن 
بداء رأيهم في إدارة وسير  ذمة المنخرطين بمقّر التعاونية لتمكينهم من إتخاذ قراراتهم وهم على بينة من األمر وا 

 .أعمال التعاونية
  : 102 الفصل

الذي يتم إختياره ألحد أعضاء مجلس اإلدارة يترأس الجلسة العامة رئيس مجلس اإلدارة وعند اإلقتضاء تسند 
 بواسطة المنخرطين الحاضرين.

ويستعين رئيس الجلسة العامة بشخصين وبمقرر الجلسة يكونون مكتب الجلسة يتم تعيينهم من قبل رئيس الجلسة 
 بعد موافقة األعضاء الحاضرين.

  : 103 الفصل
البدء في النظر في جدول األعمال يجب إعداد ورقة للحضور تحتوي على بيان أسماء المنخرطين أو  قبل

 ومقراتهم. األعضاء النواب
ويجب على المنخرطين الحاضرين التوقيع على ورقة الحضور ويجب أن يكون مشهودا فيها من مكتب الجلسة 

 يتمكن كل طالب من اإلطالع عليها. العامة بصحة هذا التوقيع وأن تودع بمقر التعاونية وأن
وباإلعتماد على القائمة التي تم وضعها، يضبط مجموع عدد المنخرطين الحاضرين وعدد المنخرطين الذين 

 يتمتعون بحق التصويت.
  : 104 الفصل

 يضبط جدول أعمال الجلسات من قبل من صدر عنه اإلستدعاء.
 بجدول األعمال توجه إلى التعاونية ةللمداولطلب إضافة ترسيم مشروع نقاط  غير أّنه يمكن لكل عضو منخرط

وفي صورة عدم قيام . قبل انعقاد الجلسة العاّمة األولى عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
رئيس الجلسة بإضافة مشروع هذه النقاط ضمن جدول أعمال الجلسة المنعقدة، يمكن لهذه الجلسة بطلب من 

رار إضافة هذه النقاط أو البعض منها وذلك بمناسبة نقاش جدول أعمال الجلسة المعنية المنخرط المعني إتخاذ ق
 وقبل التصويت عليه.

  وال يمكن للجلسة العاّمة أن تنظر في مسائل غير مدرجة بجدول األعمال.
 وال يمكن تغيير جدول أعمال الجلسة العاّمة عند القيام بدعوة ثانية.
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  : 105 الفصل
عرضها  تمّ لتي على نسخ من وثائق التعاونية ال حصتأن  المنخرطينمجموعة ال تقل عن ثلث عدد حق لكل ي

المتعلقة بالسنوات وعلى نسخ من الوثائق المالية  السنوات األخيرةالمنعقدة خالل الثالث  عامةال اتجلسالعلى 
التي تم عقدها خالل السنوات المالية الثالث األخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق حضور االجتماعات 

يحق لكل منخرط أن يحصل على قائمة المنخرطين المدعويين لحضور الجلسة العامة كما  المالية الثالث األخيرة.
 دها النظام األساسي للتعاونية وذلك قبل إنعقاد أي جلسة عاّمة.وفق الشروط واآلجال التي حدّ 

عقوبة  بالفقرة أعالهتسليم بعض أو كل الوثائق المشار إليها  رفضالذي يأو من ينوبه التعاونية تسلط على رئيس 
يوما عن إيداع مطلب الحصول على  15مالية تساوي ألف دينار عن كل يوم تأخير تحتسب بداية من مرور 

 .الوثائق المذكورة بمقر التعاونية أو إعالمه بالقرار القضائي
  : 106 الفصل

بالنيابة أو المراسلة. ويكون التصويت بعد النقاش  يكون التصويت في الجلسات العامة شخصيا وال يصح
 بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو اإلحتفاظ بالصوت.

تمثل الجلسة العامة المنعقدة وفق أحكام هذه المجلة جميع المنخرطين بالتعاونية وتكون قراراتها ملزمة لهم جميعا 
 بما فيهم المتغيبين والمحتفظين بصوتهم.

  : 107 الفصل
 ت الجلسة العاّمة على ما يلي:ينص محضر مداوال

وعدد المنخرطين  هامكتب وتركيبةتاريخ ومكان إنعقادها وطريقة دعوتها لإلنعقاد وجدول أعمالها  -
 المدعويين للمشاركة في الجلسة وعدد النصاب.

 الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العاّمة. -
 .التصويتيجة ملخص للمناقشات ونص القرارات التي أخضعت للتصويت ونت -

ن إمتنع أحدهم فينص على ذلك.  ويمضي أعضاء المكتب هذا المحضر، وا 
 تلتزم التعاونية بمسك سجل خاص بمحاضر الجلسات العامة للتعاونية.

  : 108 الفصل
اسي ـحكام هذه المجلة أو النظام األسألكل مداولة تقضي بتوزيع أموال على المنخرطين أو مخالفة  باطلةتكون 

 للتعاونية. 
  : 109 الفصل

من شأنه أن يلحق ضررا بالتعاونية  لفائدة بعض المنخرطين أو أحدهم أو لمصلحة الغيرإذا تبين أن القرار المتخذ 
بعد دعوتها مؤقتا وذلك  أو بالمنخرطين، يمكن لسلطة اإلشراف إتخاذ قرار في إيقاف نشاط التعاونية أو فرع منه

بل المراقبين المنصوص عليهم بهذه المجلة يتضمن ذكر إلى تدارك الخلل. يتم التنبيه بواسطة محضر محرر من ق
 الخلل المراد تالفيه وأجل التدارك الممنوح. 
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أو فرع منه دون تصحيح الوضعية يقوم الوزيرين  في صورة إنقضاء أجل الشهرين من تاريخ إيقاف النشاط
من هذه  160و 159 ينالفصلبتعيين هيئة تصرف وقتية وفقا ألحكام بالمالية وبالضمان اإلجتماعي المكلفين 
 المجلة.

  : 110 الفصل
أشهر التي تلي ختم السنة  الثالثةيجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية مرة واحدة على األقل في السنة خالل 

 للنظر خاصة في النقاط التالية: المحاسبية وذلك
 مراقبة أعمال التصرف بالتعاونية. 
 السنة المنقضية المصادقة على القوائم المالية للتعاونية بعنوان. 
 المصادقة على تقرير النشاط الذي يعده مجلس اإلدارة بعنوان السنة المنقضية 
 تعديل مبالغ أو نسب اإلشتراكات أو معاليم القبول 
 المصادقة على مشروع ميزانية التعاونية للسنة المقبلة 
  البت في جميع النقاط التي ال تفضي إلى إدخال تغيير مباشر أو غير مباشر في النظام األساسي

 للتعاونية وليست من مشموالت الجلسة العامة الخارقة للعادةدون غيرها المنصوص عليها بهذه المجلة؛ 
ن مسبوقا بتقديم تقرير مراقب ويكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم المالية باطال إذا لم يك

 .الحسابات
  : 111 الفصل

يجب أن تتم دعوة الجلسة العامة العادية لإلنعقاد عن طريق إعالن ينشر بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية 
وذلك خمسة عشر يوما على األقل قبل التاريخ المحدد إلنعقادها. ويجب أن يذكر في اإلعالن تاريخ اإلجتماع 

 .هإنعقاده وجدول أعمالومكان وساعته 
 ويمكن أن تتم الدعوة عن طريق أي وسيلة أخرى يحددها النظام الداخلي للتعاونية.

  : 112 الفصل
ألعضاء الذين لهم حق حضرها األغلبية المطلقة لاألولى صحيحة إال إذا العادية ال تكون مداوالت الجلسة العامة 

 التصويت.
ذا لم يتوفر هذا النصاب على  الذين لهم حق التصويتحضور ثلث األعضاء  شرط ثانية تعقد جلسة عامة ،وا 

 . ويجب إحترام أجل خمسة عشر يوما على األقل بين موعد الجلستين األولى والثانية.األقل
 .الحاضرين ألعضاءالمطلقة لغلبية األوتنظر الجلسة العامة ب

  : 113 الفصل
 ثالثعاونية وفي أجل ال يتجاوز تنعقد الجلسة العامة اإلنتخابية حسب الدورية المضمنة بالنظام األساسي للت

 سنوات وتنظر في: 
 ،إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة حسب الدورية المضمنة بالنظام األساسي للتعاونية 
 ،تعيين مراقب الحسابات 
  في صورة تقديم خدمات التقاعد التكميلي ودفع مبالغ في صورة الوفاةتعيين خبير إكتواري 

 اإلنتخابية األحكام المتعلقة بالجلسة العامة العادية.لى الجلسة العامة عتجري 
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  : 114 الفصل
 :وتنظر في حسب الدورية المضمنة بالنظام األساسي للتعاونية للنواباإلنتخابية  تنعقد الجلسة العامة

 ؛إنتخاب األعضاء النواب 
  مناقشة النقاط المدرجة في جدول أعمال الجلسة العامة. عرض و 

 األحكام المتعلقة بالجلسة العامة العادية. وتجري على هذه الجلسة
  : 115 الفصل

 :دون سواها فيالجلسة العامة الخارقة للعادة  تبت 
 ؛تنقيح النظام األساسي 
  التي على ملك التعاونية؛عقارات البيع 
 ؛انجاز مشاريع اجتماعية أو صحية 
  ؛إنحاللهاأو  إنقسامهاإدماج التعاونية أو 
  العبارة بهذه المجلةالحاالت المنصوص عليها بصريح. 

  : 116 الفصل
ألعضاء الذين لهم حق حضرها أغلبية ثلثي اصحيحة إال إذا الخارقة للعادة ال تكون مداوالت الجلسة العامة 

 .بمناسبة الدعوة األولى لإلنعقاد التصويت
ذا لم يتوفر هذا النصاب على  الذين لهم حق التصويتحضور نصف األعضاء  ثانية شرط تعقد جلسة عامة ،وا 

يمكن التمديد في أجل إنعقاد الجلسة العامة لمدة الحقة ال تتجاوز شهرين إبتداء من تاريخ الدعوة . قلاأل
 .إلنعقادها

 .الحاضرين ألعضاءا ثلثيوتنظر الجلسة العامة بأغلبية 
 المالي  النظام :الثاني الباب

  : 117 الفصل
 :تتكون موارد التعاونية أساسا من

  ،معاليم القبول 
 المنخرطين، معاليم اشتراك األعضاء 
 ،مساهمات الهيكل الممول للتعاونية 
  ،مداخيل توظيف األصول 
 ،مداخيل المشاريع اإلجتماعية والصحية 
 ،مداخيل إقامة التظاهرات الثقافية والترفيهية 
 ترخيص من وبعد  ومصادقتها على ذلكبعد إعالم الهيئة العامة للتأمين  الهبات والعطايا والوصايا

 .من جهات أجنبيةوالوصايا عطايا الهبات و بالنسبة لل لمالية وبالضمان اإلجتماعيباالمكلفين  الوزيرين
 لمسندة من الدولةاإلعانات والمنح ا، 

 بمقتضى أمر. اإلعانات والمنح المسندة من الدولةتضبط طريقة إسناد 
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  : 118 الفصل
ممارستها ألنشطتها تستعمل موارد التعاونية لتغطية مصاريف التأسيس ونفقات التصرف التي تدخل في إطار 

 .هذه المجلةمن  175بالفصل  اوخالص معاليم اإلنخراط في الجامعة التونسية للتعاونيات المنصوص عليه
من فوائضها السنوية لتكوين رصيد إحتياطي ويصبح التخصيص  %50يتعين على التعاونية تخصيص نسبة 

 مجموع المصاريف بعنوان السنة المنقضية. المذكور بالرصيدغير وجوبي في صورة بلوغ اإلعتمادات المدخرة 
وفي صورة تسجيل عجز مالي يتعين على التعاونية التوصل بجملة من اإلجراءات لتغطيته ويمكن لها للغرض 

 الترفيع في معاليم اإلشتراك و/أو التخفيض من حجم خدماتها التكميلية التي سجلت عجزا ماليا.
  : 119 الفصل

على معنى التشريع  من مؤسسات القرض أو مؤسسات التمويل الصغير على التعاونية الحصول على تمويل يمنع
 .الجاري به العمل

ويمكن للتعاونية إبرام إتفاقية تصرف لفائدتها لدى مؤسسات التأمين المرخص لها طبقا ألحكام مجلة التأمين في 
 بهذه اإلتفاقيات.  لتأمينالعاّمة ل الخدمات الصحية وخدمات التقاعد والوفاة وتلتزم التعاونية بإعالم الهيئة

الفقرة ات التصرف المبرمة وفق أحكام يال يقوم بإعالم الهيئة العامة للتأمين بإتفاقالذي يعاقب مدير التعاونية 
 الثانية من هذا الفصل بخطية مالية قدرها ألف دينار.

  : 120 الفصل
 يتعين على كل تعاونية مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي والتراتيب الجاري بها العمل. 

تمسك التعاونيات التي تقوم بتقديم خدمات مرتبطة بالتقاعد التكميلي أو بتسديد مبالغ في صورة الوفاة وجوبا 
كل منخرط بحساب خاص  محاسبية منفصلة خاصة بهذه الخدمات منفصلة عن بقية محاسبيتها وعليها أن تفرد

 لإلدخار الفردي بعنوان التقاعد التكميلي. 
 تمسك التعاونيات التي تقوم بإنجاز مشاريع ذات صبغة إجتماعية أو صحية وجوبا محاسبية منفصلة خاصة بكل

 .مشروع منفصلة عن بقية محاسبيتها
  : 121 الفصل

والمردودية والتنوع والسيولة على أن يتعين على مجلس إدارة التعاونية توظيف أصولها على أساس مبادئ األمان 
 يتم تحديد النسب القصوى لإلستثمار وطريقة توظيف أصول التعاونية بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

  ال يجوز للتعاونيات أن تمتلك غير المنقوالت والعقارات الضرورية لتحقيق أغراضها.
المرخص لها  عقاراتون التعاونية اإلدارية أو التفويت في الوتخضع كل عملية إقتناء أو بناء عقار الزم لتسيير شؤ 

 بالمالية وبالضمان اإلجتماعي.المكلفين  الوزيرينمن في إمتالكها إلى الترخيص المسبق 
  : 122 الفصل

تحقيق الفصل أو تسديد مبالغ في صورة الوفاة  يتعين على كل تعاونية مرخص لها لتقديم خدمة التقاعد التكميلي
وتخص عملية  التي تسديها التعاونيةوالمبالغ المتعلقة ببقية الخدمات هذه الخدمات التوظيفات المتعلقة بالتام بين 

 الفصل عمليات اإلقتناء والتفويت في األصول وتسجيل اإليرادات واألعباء المتعلقة بهذه األصول.
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خدمات التقاعد التكميلي ودفع  ويتعين على التعاونية أن تضمن في كل وقت أن ال تقل قيمة التوظيفات بعنوان
 في صورة الوفاة عن قيمة مدخراتها المكونة قصد مجابهة اإللتزامات تجاه المنخرطين.مبالغ 

  : 123 الفصل
إحتساب التعاونيات المرخص لها تقديم خدمات التقاعد التكميلي أو بتسديد مبالغ في صورة الوفاة يتعين على 

وذلك حسب المعايير المحاسبية بعنوان هذه الخدمات تجاه المنخرطين إلتزامات التعاونية الكافية لتسديد مدخرات ال
وفق المبادئ اإلكتوارية الجاري بها العمل في مجال التأمين على الحياة المنصوص عليها الجاري بها العمل و 

 بمجلة التأمين. 
 شكلالوتغيير  نقساماإل و ندما  اإل  :الرابع العنوان

 الباب األول: اإلناماج

  : 124 الفصل
 .أن تندمج تجمع منخرطين من نفس ميدان النشاطالتي للتعاونيات  يمكن

اإلندماج هو إتحاد تعاونيتين فأكثر لتكوين تعاونية واحدة. وينتج اإلندماج سواءا من إستيعاب تعاونية أو عدة 
 تلك التعاونيات.بانصهار تعاونيات لتعاونيات أخرى أو من تكوين تعاونية جديدة 

  : 125 الفصل
من أصول وخصوم إنحالل التعاونيات المدمجة أو المستوعبة واإلنتقال الكلي لذممها المالية يؤدي اإلندماج إلى 

 إلى التعاونية الجديدة أو إلى التعاونية المستوعبة. وتعهداتها المالية 
 .يتم اإلندماج دون تصفية التعاونيات المدمجة أو المستوعبة

  : 126 الفصل
المستوعبة على جميع حقوقه وصفته كعضو بالتعاونية الجديدة أو يحافظ العضو المنتمي للتعاونية المدمجة أو 

 التعاونية المستوعبة.
تنتقل بصفة قانونية عقود عمل األجراء واإلطارات لكل التعاونيات التي تشارك في اإلندماج إلى التعاونية المكونة 

 حديثا أو المستوعبة.
  : 127 الفصل

 كل شروطه وآثاره. يجب أن تسبق عملية اإلندماج مشروع إندماج يحدد ويبين
 ويجب أن يحتوي مشروع اإلندماج على ما يلي:

 أسباب وأهداف وشروط اإلندماج المزمع إحداثه؛ -
 تسمية ومجال تدخل والمقر اإلجتماعي لكل تعاونية معنية باإلندماج؛ -
 كشف في األصول والخصوم التي تنص على إنتقالها كليا؛ -
 ى التعاونية الجديدة أو المستوعبة؛كشف في عدد األعضاء الذين سيتم إنتقالهم إل -
مع توضيح الطريقة المعتمدة للتقدير  التقدير المالي لألصول والخصوم حسب القوائم المالية -

 وأسباب اإلختيار؛
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التقدير اإلقتصادي في نفس التاريخ بالنسبة إلى كافة التعاونيات المعنية بعملية اإلندماج يعده  -
 خبير محاسب؛

 يخ اإلندماج؛تاريخ اإلنحالل وتار  -
 واألجراء.تحديد حقوق األعضاء المنخرطين  -
وبالنسبة للتعاونيات المرخص لها تقديم خدمات التقاعد التكميلي وتسديد مبالغ في صورة الوفاة  -

تقرير إكتواري يعده خبير إكتواري من بين الخبراء المرسمين بسجل الخبراء اإلكتواريين المنصوص 
ييم للمبالغ المكتسبة بعنوان هذه الخدمات في حساب كل منخرط عليه بمجلة التأمين يتضمن تق

 على حدة وشروط إحالة هذه المبالغ بعد عملية اإلندماج وآثارها على المنخرطين.
  : 128 الفصل

مرسم بقائمة الخبراء العدليين يعينه رئيس المحكمة اإلبتدائية الكائن بدائرتها المقر اإلجتماعي يعد خبير مختص 
المعنية باإلندماج بموجب إذن على العريضة، وتحت مسؤوليته الشخصية، تقريرا كتابيا حول إلحدى التعاونيات 

كيفية اإلندماج بعد إطالعه على كل الوثائق الالزمة التي يجب على التعاونيات المعنية باإلندماج أو اإلستيعاب 
 أن تمده بها وأن تمكنه من القيام بكل التحريات الضرورية.

الحفاظ على حقوق األعضاء المنخرطين في كل التعاونيات المعنية بعملية اإلندماج أو ضرورة ن يتثبت الخبير مو 
 اإلستيعاب.

كما يتثبت الخبير من أن التقدير المالي لمختلف التعاونيات المعنية بعملية اإلندماج واإلستيعاب موضوع اإلنتقال 
 هي حقيقية.
  : 129 الفصل

لعامة الخارقة للعادة للتعاونية أو التعاونيات المدمجة والتعاونية على اإلندماج من قبل الجلسة ا التصويتتّم ي
 المستوعبة.

شهرين قبل إنعقاد الجلسة يجب أن تضع التعاونيات المعنية بعملية اإلندماج أو اإلستيعاب على ذمة منخرطيها 
 :العامة الخارقة للعادة

 أعاله؛ 127اج المنصوص عليه بالفصل مشروع اإلندم  -
 أعاله؛ 128تقرير الخبير المنصوص عليه بالفصل  -
 تقرير مراقب الحسابات للتعاونية؛ -
 تقرير التصرف للسنوات الثالث األخيرة؛ -
 القوائم المالية للتعاونية؛ -
مشروع النظام األساسي للتعاونية الجديدة أو مشروع التنقيحات المزمع إدخالها على النظام  -

 األساسي للتعاونية المستوعبة؛
  اإلندماج أو اإلستيعاب؛ عقد -
  : 130 الفصل

اإلندماج  عملية علىلدى القاضي اإلستعجالي أن يعترض  هي في طور اإلندماجيمكن لكل دائن للتعاونيات التي 
 في أجل ثالثين يوما بداية من إشهار مشروع اإلندماج المصادق عليه. 
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شهر من تاريخ إنعقاد الجلسة العامة في أجل أقصاه البصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية  يتم اإلشهار
  .أعاله 129الخارقة للعادة المنصوص عليها بالفصل 

  : 131 الفصل
 بالضمان االجتماعي.و المالية بيكون اإلندماج نهائيا بعد المصادقة عليه بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين 

 أعاله. 129جميع الوثائق المنصوص عليها بالفصل  اوتكون المصادقة على أساس ملف يتضمن أساس
يؤّدي اإلندماج إلى إنحالل التعاونية المدمجة من تاريخ صدور القرار المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا 

 الفصل.
  نسساماإل :الباب الثاني

  : 132 الفصل
 يمكن لكل تعاونية أن تنقسم إلى عدة تعاونيات. 

م ذمتها المالية بين عدة تعاونيات موجودة أو بتكوين تعاونيات جديدة. ويكون يتم إنقسام التعاونية بواسطة إقتسا
ذا كان كليا ينجر عنه وجوبا إ  حالل التعاونية المنقسمة بدون تصفية.ناإلنقسام جزئيا أو كليا. وا 

  : 133 الفصل
شروط ال يتم اإلنقسام إال بعد إعداد مشروع اإلنقسام يعرض للتصويت في جلسة عامة خارقة للعادة بنفس 

 اإلندماج.
 يعتبر الغيا كل مشروع إنقسام ال يحتوي على البيانات التالية:

 ؛أسباب وأهداف وشروط اإلنقسام -
 ؛جديدةتعاونية كل  كشف في عدد األعضاء الذين سيتم إنتقالهم إلى -
التقدير المالي لألصول والخصوم حسب القوائم المالية مع توضيح الطريقة المعتمدة للتقدير  -

 اإلختيار؛وأسباب 
 كشف في األصول والخصوم المحالة لكل تعاونية مستفيدة من اإلنقسام؛ -
 .الذين ستتم إحالتهم لكل تعاونية مستفيدة من اإلنقسام تحديد حقوق األعضاء المنخرطين واألجراء -
وبالنسبة للتعاونيات المرخص لها تقديم خدمات التقاعد التكميلي وتسديد مبالغ في صورة الوفاة  -

إكتواري يعده خبير إكتواري من بين الخبراء المرسمين بسجل الخبراء اإلكتواريين المنصوص  تقرير
عليه بمجلة التأمين يتضمن تقييم للمبالغ المكتسبة بعنوان هذه الخدمات في حساب كل منخرط 

 على حدة وشروط إحالة هذه المبالغ بعد عملية اإلنقسام وآثارها على المنخرطين.
  : 134 الفصل

صر األصول والخصوم المعروضة لإلحالة من قبل خبير مختص مرسم بقائمة الخبراء العدليين يقع تقدير عنا
 بنفس الطريقة المعتمدة في اإلندماج وتحت مسؤوليته الشخصية.

  : 135 الفصل
يتم التصريح بإنقسام التعاونية خالل جلسة عامة خارقة للعادة ويصبح نهائيا بعد المصادقة عليه بقرار مشترك من 

 .بالمالية وبالضمان اإلجتماعيالوزيرين المكلفتين 
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 .بهذه المجلةوفي صورة اإلنقسام، تحدث التعاونيات الجديدة وفقا لإلجراءات المنصوص عليها 
 شكلال تغيير :الباب الثالث

  : 136 الفصل
أو إلى  يمكن للتعاونية أن تغير شكلها إلى شركة تأمين ذات صبغة تعاونية خاضعة ألحكام مجلة التأمينال 

 . المتعلق بالجمعيات 2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  88جمعية خاضعة ألحكام المرسوم عدد 
 نحلال اإل  :الخامس العنوان

  : 137 الفصل
بقرار تتخذه الجلسة العامة بعد مدة هذه الفي يمكن التمديد و في صور إنقضاء مدتها وجوبا تنحّل التعاونية 

 المداولة وفق الشروط المنصوص عليها بنظامها األساسي.
ن وفق الشروط المنصوص عليها بنظامها يلمنخرطلخارقة للعادة العامة الجلسة ال منتنحل التعاونية إراديا بقرار 

 .األساسي
 الوزيرين المكلفين بالمالية وبالشؤون اإلجتماعيةتنحل التعاونية في صورة سحب المصادقة على إحداثها من قبل 

 وفق األحكام المنصوص عليها بهذه المجلة.
  .ألسباب مشروعة قضائيا التعاونية بإنحالليمكن لكل منخرط أن يلتجئ إلى المحكمة المختصة قصد التصريح 

  : 138 الفصل
مهما كان سبب ذلك، ويجب أن يكون اإلسم اإلجتماعي إنحاللها حالة تصفية بداية من تاريخ  تكون التعاونية في

للتعاونية متبوعا بعبارة "تعاونية في حالة تصفية" وذلك في كل الوثائق الصادرة عنها غير أن الشخصية المعنوية 
 للتعاونية تبقى قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية.

بالمالية  ن المكلفينوزيريلالقرار المشترك ل تاريخ دخولإال بداية من باإلنحالل ال يمكن للتعاونية أن تعارض 
  .حيز التنفيذ أو من تاريخ الحكم القضائي التعاونية بإنحاللالمتعلق  وبالضمان اإلجتماعي

  : 139 الفصل
من قبل الجلسة العامة  يقع تعيينهفي صورة عدم تنصيص النظام األساسي للتعاونية على شروط تسمية المصفي، 

وفي صورة عدم إمكانية التوصل إلى تسمية مصفي، يقع تعيين مصفي من قبل . التي أقرت إنحالل التعاونية
  من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بقائمة الخبراء العدليين. القاضي اإلستعجالي
يعين الوزير المكلف ، المكلفين بالمالية وبالشؤون اإلجتماعيةالوزيرين بقرار من التعاونية  إنحاللإذا تم التصريح ب
 .من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بقائمة الخبراء العدليينبالمالية مصفي 

التعاونية بموجب حكم قضائي، فإن المحكمة تعين المصفي أو المصفين طبقا ألحكام  إنحاللإذا تم التصريح ب
وعلى المصفي إعالم الوزير  مؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين.القانون المتعلق بالمصفين وال

 وتعيينه كمصفي للتعاونية. نحاللبقرار اإل والهيئة العامة للتأمين المكلف بالمالية
  : 140 الفصل

ا تحدد الجلسة العامة للمنخرطين أجر المصفي. وفي غياب ذلك يحدده رئيس المحكمة اإلبتدائية الكائن بدائرته
 المقر اإلجتماعي للتعاونية.
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ن في تلك المدة وليس لهم أ التعاونية وقبل تعيين المصفي المتصرفون الفعليون لها أعضاء مجلس إدارةويبقى 
 ما هو متأكد من األعمال. ىعد يعقدوا في حقها أية معاملة

  : 141 الفصل
 ن المكلفينوزيريلالقرار المشترك ل من تاريخ دخوليترتب عن إنحالل التعاونية حلول أجل جميع ديونها بداية 

 حيز التنفيذ أو من تاريخ الحكم القضائي. التعاونية بإنحاللاإلجتماعي المتعلق  وبالضمانالمالية ب
وتعلق في فترة التصفية كل أعمال التنفيذ لألحكام الصادرة ضد التعاونية التي هي بصدد التصفية وتضمن المبالغ 

 ونية مع ما لها من إمتيازات.المقضى بها كديون على التعا
 .الالزمة ألعمال التصفيةالتعاونية فسخ عقود كراء العقارات  إنحاللال يترتب عن و 

  : 142 الفصل
 نحاللالمالية أو القاضي المراقب في صورة اإلالمكلف بوزير اليقوم المصفي بمهام التصفية تحت إشراف 

 القضائي.
للمصادقة للوزير المكلف بالمالية أو إلى القاضي المراقب حسب الحالة ختم أعمال التصفية  يحيل المصفي تقرير

عطائه إبراء التصرف  .على الحساب النهائي وا 
وال يعارض الغير بقرار ختم التصفية والمصادقة على الحساب النهائي إال بداية من اليوم الذي يلي إشهار قرار 

 ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  : 143 الفصل

أثناء مباشرته  الضرر الذي يتسبب فيه للتعاونية أو للغيروتجاه الغير عن  التعاونيةعّد المصفي مسؤوال، تجاه ي
 .لمهامه

 .وتسقط دعوى المسؤولية بعد إنقضاء ثالث سنوات من تاريخ إشهار قرار ختم التصفية
  : 144 الفصل
التي اقرت بإنحالل دد الجلسة العامة . وتجوالخبير اإلكتواري مهام مراقب الحسابات التعاونية إنحاللال ينهي 
 .لكامل مّدة التصفية ا، عند االقتضاء، مهامهمالتعاونية

  : 145 الفصل
 حدد وكالة المصفي لمدة سنة واحدة. ت

الوزير المكلف بالمالية أو القاضي جدد ييمكن أن وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل إنقضاء هذه المّدة 
يعده المصفي ويقدمه للوزير المكلف  تقريرالمدة إضافية وذلك على أساس  وكالة المصفيالمراقب حسب الحالة 

آجاال جديدة  فيه يقترحو يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية بالمالية أو القاضي المراقب حسب الحالة 
 إلنجاز ذلك.
  : 146 الفصل

 من هذه المجلة على عزل المصفي أو تعويضه. 139تطبق الشروط الواردة بالفصل 
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  : 147 الفصل
ها. وله بصفته تلك سلطة موسعة لتحقيق األصول وخالص إنحاللالواقع  للتعاونيةر المصفي الممثل القانوني يعتب

مع مراعاة أحكام الفصل  من هذه المجلة 152وفق أحكام الفصل الدائنين وتمثيلها لدى المحاكم وتوزيع ما بقي 
 .منها 151

 مسؤولية من أنابه. ويجوز له أن ينيب غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه
 لسلطات المصفي. النظام األساسي للتعاونيةوال يعارض الغير بكل تضييق في 

برام عقود أخرى إذا إستوجبت   التصفية ذلك. أعمالويمكن للمصفي مواصلة تنفيذ العقود المبرمة سابقا وا 
  : 148 الفصل

ذا تساوى  الدائنون في رتبة واحدة وكان يتولى المصفي توزيع األموال المتوفرة، على الدائنين حسب رتبهم، وا 
محصول التصفية غير كاف لخالص جميع ديونهم خالصا كامال، يتحاصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة 

 والمبالغ العائدة لهم، ومن إنجر له حق من دائن ممتاز، حّل محله في جميع حقوقه. 
ية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما ويجب عليه إشهار قرار التوزيع في شكل بالغ بالرائد الرسمي للجمهور 

صادرة باللغة العربية ويمكن لكل من يهمه األمر أن يقوم باإلعتراض في أجل تسعين يوما بداية من تاريخ آخر 
 الذي ينظر في صحة عملية التوزيع.القاضي اإلستعجالي إعالن، وذلك باللجوء إلى 

 اض.وال يمكن إتمام التوزيع قبل إنتهاء مدة اإلعتر 
 ويعلق اإلعتراض على التوزيع، إلى تاريخ التصريح بالحكم النهائي.

  : 149 الفصل
على المصفي بعد إنتهاء أعمال التصفية وتقديم حساباته أن يودع بكتابة المحكمة اإلبتدائية الكائن بدائرتها المقر 

والحجج المتعلقة المنحلة، أو في محل مؤتمن تعينه المحكمة جميع الدفاتر والمحررات  للتعاونيةاإلجتماعي 
 ، ويلزم حفظها مدة ثالث سنوات من تاريخ إيداعها.بالتعاونية

  : 150 الفصل
إحداهما باللغة إشهار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين  التعاونيةعلى مصفي 

 .للجمهورية التونسيةإشهار قرار ختم التصفية بالرائد الرسمي خمسة أيام التي تلي الالعربية في أجل 
  : 151 الفصل

يحمل على األصول المخصصة لتوظيف المبالغ التي تّم تحصيلها بعنوان خدمات التقاعد التكميلي إمتيازا عاما 
يخصص لتسديد المبالغ المكتسبة بعنوان التقاعد التكميلي لفائدة المنتفعين بهذه الخدمات من المنخرطين بالتعاونية 

 وفي حدود هذه األصول.
 ا اإلمتياز على اإلمتياز العام للخزينة العامة للبالد التونسية.ويقدم هذ

يلتزم المصفي حسب إختيار كل منخرط، إما بإحالة المبالغ موضوع اإلمتياز العام المذكورة أعاله إلى عقود تأمين 
نشاط اطي بتعمرخص لها يختارها المنخرط فردية للتقاعد التكميلي مكتتبة من قبل كل منخرط لدى مؤسسة تأمين 

في حسابه  من المبالغ المكتسبة لفائدته هأو بتمكين وفق أحكام مجلة التأمين التأمين على الحياة وتكوين األموال
 .الفردي
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  : 152 الفصل
 اآلتي مع اإلحتراز للديون الممتازة: الترتيبحسب  ما تبقى من محصول التصفيةيتم توزيع 

 ع الغير؛مبالغ التعهدات المبرمة م .1
 المنتفعين؛ لتسديد الحقوق المكتسبة لألعضاءالمبالغ الالزمة  .2
المبالغ المساوية للهبات والوصايا ليقع إستعمالها طبق إرادة المتبرعين أو الموصين إذا وقع تحديد موقفهم  .3

 ؛في صورة التصفية
لى لسنة األولى إل بالنسبةاإلنخراط القبول و المبالغ الالزمة في حدود ما تبقى من المكاسب لتسديد معاليم   .4

 التعاونية التي قد ينخرط فيها األعضاء المنخرطون في التعاونية المنحلة.
 .إلى خزينة البالد التونسيةالمبالغ المتبقية من محصول التصفية وجوبا  تحال

 

 والرقابة : ممارسة اإلشرافالسادسالعنوان 

  : 153 الفصل
 والهيئة العامة للتأمين.االجتماعي  وبالضمان الماليةبتخضع التعاونيات إلى إشراف الوزارتين المكلفتين 

يتعين على كل الهياكل المذكورة أعاله تعيين الهيكل المكلف بالتنسيق مع بقية الهياكل في خصوص الجوانب 
 المتعلقة بممارسة اإلشراف وبالرقابة على التعاونيات.

وبدراسة الملفات المشتركة في  يتعهد الهيكل المشار إليه أعاله بالحرص على تبادل المعلومات مع بقية الهياكل
 أحسن األجال.
  : 154 الفصل

أعاله، تخضع التعاونيات التي تضم منخرطين عاملين باإلدارات  153مع مراعاة أحكام الفقرة األولى من الفصل 
العمومية والمؤسسات العمومية اإلدارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية إلشراف الهياكل المذكورة ويؤخذ 

 هياكل في القرارات المتعلقة باإلحداث واإلنقسام واإلندماج واإلنحالل.رأي هذه ال
  : 155 الفصل

يتعين على كل تعاونية، إحالة موازناتها المالية وتقاريرها المتعلقة بالسنة المنقضية إلى الهيئة العامة للتأمين قبل 
ا سنويا حول التعاونيات يحال إلى ئة العامة للتأمين تقرير يوتعّد اله من السنة المحاسبية الموالية. أفريلموفى شهر 

 رئاسة الحكومة.
كما يتعين على كل تعاونية إحالة القرارات الصادرة عن كل جلساتها العامة والمستخرجة من محاضر الجلسات 

 إلى الهيئة العامة للتأمين في اجل أقصاه الخمسة عشر يوما من تاريخ إنعقاد الجلسات المذكورة. 
  : 156 الفصل

 من بين مراقبي المالية التابعين للوزارة المكلفةمن قبل األعوان المؤهلين ه المجلة ألحكام هذ تتّم معاينة المخالفات
 .أو من بين مراقبي التأمين التابعين للهيئة العامة للتأمين بالمالية

  ونية.وترمي هذه المراقبة إلى حماية المنخرطين بالتعاونية والمستفيدين من خدماتها والمعنيين بحسن تسيير التعا 
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وتشمل المراقبة جميع الجوانب المتعلقة بحسن التصرف اإلداري والمالي للتعاونية وخاصة تلك المتعلقة بإستعمال 
 التوظيفات.وباألموال المتأتية من اإلنخراطات 

ال المراقبين بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم، و  تلتزم التعاونيات بمد
 يمكن في هذا النطاق للمصالح الخاضعة للمراقبة االعتصام بالسر المهني إزاء المراقبين.

 .لمراقبين أن يراجعوا في أي وقت وعلى عين المكان العمليات التي تقوم بها التعاونياتليمكن 
  : 157 الفصل

الذي  المكلف بالماليةيتم تحرير المحاضر طبق أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية وتحال هذه المحاضر إلى الوزير 
 عندما تستوجب الوقائع المعاينة بهذه المحاضر تتبعات جزائية. يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا

 وال تحول هذه العقوبات دون تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
  : 158 الفصل

ويتضمن بالخصوص جميع اإلخالالت والتجاوزات المسجلة  يعد فريق الرقابة تقريرا مفصال عن عملية الرقابة
 للتشريع الجاري به العمل.

 تمنح التعاونية أجل ال يقل عن الشهر لتقديم اإلجابات والتوضيحات عن تقرير الرقابة المذكور.
 ا. يتضمن التقرير النهائي لعملية الرقابة وجوبا مقترحات فريق الرقابة بخصوص اإلجراءات الواجب إتخاذه

عندما تستوجب  الذي يحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا المكلف بالماليةإلى الوزير  التقرير احال هذيو 
 الوقائع المعاينة بهذا التقرير تتبعات جزائية.

 وال تحول هذه العقوبات دون تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
  : 159 الفصل

 اونيات في صورة اإلخالل باإللتزامات المحمولة عليها وفق أحكام هذه المجلة العقوبات التالية:تسلط على التع
 العقوبات التي يسلطها الوزير المكلف بالمالية أو الهيئة العامة للتأمين: -

 اإلنذار؛ .1
 التوبيخ؛ .2
 عزل رئيس التعاونية؛ .3
 عزل عضو أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة؛ .4

 :الوزيرين المكلفين بالمالية وبالضمان اإلجتماعي بمقتضى قرار مشترك العقوبات التي يسلطها -
 أو هيئة تصرف وقتية؛وقتي تعيين متصرف  .1
 التعليق المؤقت للنشاط أو لجزء منه .2
 سحب المصادقة على اإلحداث؛ .3

 المتخذة وفق أحكام هذا الفصل. بالعقوباتيقع إعالم مجلس إدارة التعاونية والجامعة التونسية للتعاونيات 
  : 160 الفصل

 .تمنح للمتصرف أو هيئة التصرف الوقتية جميع الصالحيات المخولة ألعضاء مجلس اإلدارة
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 يمكن بإقتراح من اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية اإلدارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية
عضو أو أكثر من بين موظفيها ضمن أعضاء هيئة التصرف  المشرفة على المنخرطين بالتعاونية المعنية، تعيين

 المذكورة. وال يمكن في أي حال من األحوال أن يكون العضو المعين من بين المنخرطين بالتعاونية.
يتعين على المتصرف أو المتصرفين الوقتيين، إجراء انتخابات إلختيار أعضاء جدد لمجلس اإلدارة خالل مدة 

 ريخ تعيينهم قابلة للتجديد مرة واحدة.أشهر من تا 3أقصاها 
مجلس إدارة  بينه وبينفسخ العقد المبرم التجاوزات التي قام بها مدير التعاونية في صورة ما إذا إستوجبت و 

وقتية للتعاونية، يتم التوسيع في صالحيات هيئة التصرف الوقتية لتشمل  التعاونية بالتوازي مع تعيين هيئة تصرف
 ولة لمدير التعاونية وذلك إلى حين تعيين مدير جديد للتعاونية من قبل هذه الهيئة.الصالحيات الموك

  : 161 الفصل
 تسحب المصادقة على إحداث التعاونية دون سابق إعالم في الحاالت التالية: 

 إنحالل التعاونية وفق الحاالت المنصوص عليها بهذه المجلة 
 اليتين.إذا ثبت إنقطاع نشاط التعاونية طيلة سنتين ماليتين متت 

 :تسحب المصادقة بعد مرور ثالثة أشهر من تاريخ التنبيه على مجلس إدارة التعاونية لم يترتب عنه اثر
  من هذه المجلة. 08في صورة عدم إحترام مقتضيات الفصل 
  وفي صورة إنخفاض عدد المنخرطين بالتعاونية بشكل يهدد إستمرارية نشاطها 
 يفقد التعاونية صفة التعاونية على معنى التعريف المنصوص  وفي صورة تنقيح النظام األساسي بشكل

 من هذه المجلة؛األول عليه بالفصل 
 : العقوباتالسابعالعنوان 

 الباب األول: العسوبات التأديبية
  : 162 الفصل

 التعاونية رئيسدينار على  خمسة آالفمالية قدرها خطية المالية حسب الحالة المكلف بوزير التسلط الهيئة أو 
 الذي:
 يقوم بترسيم التعاونية بسجل التعاونيات المنصوص عليه بهذه المجلة؛ال  .1
 من هذه المجلة للهيئة العامة للتأمين؛ 12ال يقوم باإلعالم المنصوص عليه بالفصل  .2
ال يقوم بإيداع نسخة من النظام الداخلي للتعاونية لدى كل أو أحد سلط اإلشراف المنصوص عليها  .3

 من هذه المجلة؛ 14بالفصل 
 نظامها األساسي؛الدوريات المنصوص عليها ب عقد الجلسات العامة للتعاونية وفقل يدعوال  .4
 الهيئة العامة للتأمينبهذه المجلة إلى أو إحالتها وفق ما هو منصوص عليه ال يقوم بتوجيه الوثائق  .5

 ؛عن كل يوم تأخيردينار  100ضاف إليها خطية قدرها ت
 التونسية للتعاونيات؛في الجامعة  ال يقوم باإلنخراط .6
 ال يقوم بإعالم إحدى أو كل سلط اإلشراف عن توقف عضو مجلس اإلدارة عن مهامه؛ .7
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ضاف إليها يقوم بتوجيه الوثائق المنصوص عليها بهذه المجلة في شكل غير الشكل المحدد قانونا ت .8
 ؛قوصةدينار بالنسبة إلى كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة مغلوطة أو من 100خطية قدرها 

  : 163 الفصل
أعضاء مجلس مالية قدرها عشرون ألف دينار على خطية تسلط الهيئة أو الوزير المكلف بالمالية حسب الحالة 

 :ناإلدارة الذي
من هذه المجلة أو قبل  11يباشرون نشاط التعاونية قبل المصادقة على إحداثها وفق أحكام الفصل  .1

أو قبل الحصول على ترخيص وفق أحكام  من هذه المجلة 13المصادقة على التنقيحات وفق أحكام الفصل 
 ؛من هذه المجلة 27و 24الفصول 

 هذه المجلة؛من  14الفصل نظاما داخليا للتعاونية وفق أحكام  ونال يعد .2
من  37للتعاونية وفق أحكام الفصل تنفيذي ال يحدثون هيكال تنظيميا للتعاونية أو ال يقومون بتعيين مدير  .3

 ؛التنبيه عليهم طبق القانون بعد هذه المجلة
 ال يقومون بإعداد القوائم المالية للتعاونية أو بإعداد تقرير النشاط وفق أحكام هذه المجلة؛ .4
 ال يقومون بتعيين مراقب حسابات أو خبير إكتواري وفق أحكام هذه المجلة؛ .5
 اليقومون بإحترام إجراءات اإلندماج أو اإلنقسام المنصوص عليها بهذه المجلة؛ .6

  : 164 الفصل
مالية قدرها ألف دينار على الجامعة التونسية خطية تسلط الهيئة أو الوزير المكلف بالمالية حسب الحالة 

 للتعاونيات التي:
 من هذه المجلة 176ال تحترم واجب اإلعالم المنصوص عليه بالفصل  .1
 هذه المجلةمن  178الفصل ال تحترم إجراءات تكوين اإلتحادات صلبها وفق أحكام  .2

  : 165 الفصل
 في صورة العود. بهذه المجلة تضاعف الخطايا المالية المنصوص عليها 

 الباب الثاني: العسوبات الجزائية

  : 166 الفصل
أو بإحدى العقوبتين  عشرة آالف دينار إلى خمسة آالف دينار خطية منيوما إلى عام وب 16بالسجن من يعاقب 

 :رئيس التعاونية أو رئيس الجلسة الذي
 وفق الشروط المنصوص عليها بهذه المجلة؛ ال يقوم بتحرير محاضر جلسات .1
جتماعاتها المنصوص عليها بهذه المجلة؛ .2  ال يحترم شروط إنعقاد وتسيير جلسات التعاونية وا 

  : 167 الفصل
أو بإحدى العقوبتين  عشرة آالف دينار إلى خمسة آالف دينار خطية منيوما إلى عام وب 16بالسجن من يعاقب 
 :الذي التعاونية مدير
 من هذه المجلة؛ 16سجل المنخرطين وفق ما هو منصوص عليه بالفصل ال يقوم بمسك  .1
 ال يقوم بمسك محاسبية أو ال يقوم بالفصل بين مختلف المحاسبيات وفق أحكام هذه المجلة؛ .2
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 ال يقوم بمسك سجل محاضر الجلسات واإلجتماعات وفق أحكام هذه المجلة؛ .3
 
  : 168 الفصل

أو بإحدى العقوبتين  عشرة آالف دينار إلى خمسة آالف دينار خطية منيوما إلى عام وب 16بالسجن من يعاقب 
 :الذي مديرها رئيس التعاونية أو

 ؛من هذه المجلة 119و 117 ينموارد بصفة مخالفة ألحكام الفصل يمكن التعاونية من .1
من  121الفصل يقوم بالتفويت في عقارات التعاونية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه ب .2

 المجلة؛هذه 
  : 169 الفصل

أو بإحدى العقوبتين  عشرة آالف دينار إلى ألف دينار خطية منأعوام وبخمسة إلى  عامبالسجن من يعاقب 
 ن:الذي مديرها التعاونية أومجلس إدارة أعضاء 
 قبول العضوية في غير الحاالت المنصوص عليها بالنظام األساسي للتعاونية  ونيرفض .1
 التعاونية ضامنا لهم خالفا ألحكام هذه المجلة؛ ون منجعليعلى منافع أو يحصلون  .2
 .يقدمون إمتيازا خاصا ألحد أعضاء التعاونية خالفا ألحكام هذه المجلة .3
 يقومون بتوظيف أموال التعاونية في غير الصيغ المرخص لها وفق أحكام هذه المجلة؛ .4
لمبالغ المالية في صورة ال يقومون بالفصل بين التوظيفات المخصصة لخدمة التقاعد التكميلي ودفع ا .5

 الوفاة وبين التوظيفات المخصصة لبقية الخدمات وفق ما هو منصوص عليه بهذه المجلة؛
 ال يقومون بالتصريح بحاالت تضارب المصالح وفق أحكام هذه المجلة؛ .6
يحصلون بصفة مباشرة أو غير مباشرة على منافع مهما كان شكلها في صور غير الصور المرخص بها  .7

 ام هذه المجلة؛وفق أحك
  : 170 الفصل

 :أو بإحدى العقوبتين عشرة آالف دينار إلى ألف دينار خطية منأعوام وبخمسة إلى  عامبالسجن من يعاقب 
أو هيكل أو جمعية ينطبق عليها التعريف شخص معنوي كل شخص يقوم بإدارة أو يشارك في إدارة   .1

اإلحداث المنصوص عليها بهذه المنصوص عليه بالفصل األول من هذه المجلة وغير ممتثلة لشروط 
 المجلة.

شهاره وكل الوثائق الصادرة عنه مصطلح "تعاونية" أو كل شخص معنوي خاص  .2 يستعمل في تسميته وا 
 أي عبارة من شأنها أن تحدث غموضا أو إشتباها بينها وبين التعاونية المكونة طبقا ألحكام هذه المجلة

 امس من هذه المجلة.بإستثناء األشخاص المنصوص عليها بالفصل الخ
 للتعاونيات الجامعة التونسية: الثامنالعنوان 

  : 171 الفصل
تحدث التعاونيات الخاضعة إلى هذا القانون في ما بينها جمعية مهنية يطلق عليها إسم "الجامعة التونسية 

 غايات ربحية.للتعاونيات" تتمتع بالشخصية القانونية واالستقالل المالي وال تهدف عند ممارسة نشاطها إلى تحقيق 
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تعّد الجلسة التأسيسية للجامعة التونسية للتعاونيات، طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، مشروع نظام أساسي يضبط 
بالمالية الوزيرين المكلفين  خاصة تنظيمها اإلداري والمالي، تتّم المصادقة عليه بمقتضى قرار مشترك من

 .وبالضمان اإلجتماعي
  : 172 الفصل

 نظامالضمن  دفع إشتراكات يتّم ضبط معاليمها وجوبا بالجامعة التونسية للتعاونيات مقابلتنخرط التعاونيات 
 للجامعة. األساسي

  : 173 الفصل
  :بما يليتكلف الجامعة التونسية للتعاونيات خاصة 

 المساهمة في تنمية النشاط التعاوني؛ 
 ؛ةالسهر على تطبيق وتطوير المبادئ التعاوني 
  للتعاونيات؛ضمان المصالح المادية 
 التسوية الرضائية للنزاعات بين التعاونيات؛ 
 تمثيل التعاونيات لدى مختلف الجهات داخل التراب التونسي وخارجه؛ 
  : 174 الفصل

يمثل التعاونية في الجلسة العامة للجامعة، رئيسها وفي صورة التعذر من ينوبه من بين أعضاء مجلس اإلدارة يتم 
 إختياره من بينهم.
ية في مجلس إدارة الجامعة، تكون ممثلة في احد أعضاء مجلس إدارة التعاونية المعين من إذا إنتخبت التعاون

 قبله.
ال يمكن للتعاونية أن تعهد إلى تعاونية أخرى بتمثيلها في الجلسات العامة للجامعة أو في إجتماعات مجلس 

 إدارتها. 
جتماعات  مجلس إدارة الجامعة. تكون لكل تعاونية صوت واحد خالل مختلف الجلسات العامة وا 

  : 175 الفصل
يمكن للتعاونيات وبغاية تحقيق أغراضها، أن تبرم في إطار الجامعة التونسية للتعاونيات كل إتفاق فيه مصلحة 

 لها في الميادين اإلجتماعية والصحية والتثقيفية والترفيهية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
 .ضية عليهاتكون هذه اإلتفاقيات ملزمة للتعاونيات المم

 تفاقيات الممضية عليها.إلدينار في صورة عدم إحترام ا ألفويعاقب رئيس التعاونية أو من ينوبه بخطية قدرها 
  : 176 الفصل
كل إتفاق تبرمه التعاونيات فيما بوالهيئة العامة للتأمين بالمالية وبالضمان اإلجتماعي الوزيرين المكلفين  يتم إعالم

 للتعاونيات أو مع أي هيكل عمومي أو خاص وطني أو أجنبي.بينها في إطار الجامعة التونسية 
، في أجل أو الهيئة العامة للتأمين وينفذ هذا االتفاق إذا لم يتم اإلعتراض عليه من قبل أحد الوزيرين آنفي الذكر

 الشهر من تاريخ اإلعالم به.
عملية إعادة تفعيل إتفاق تّم تعليقه تنطبق أحكام الفقرتين المذكورتين أعاله على كل عملية تعليق العمل أو كل 

 سابقا.
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  : 177 الفصل
 إحدى التعاونيات المنخرطة فيها. إنحاللفي صورة التونسية للتعاونيات ال تنحل الجامعة 

  : 178 الفصل
تجمع منخرطين تعاونيات لأن تحدث بين التعاونيات المنخرطة بها إتحادات  اتيمكن للجامعة التونسية للتعاوني

 نشاط.الميادين من نفس 
شروط إحداث وتسيير الجامعة التونسية للتعاونيات المنصوص عليها بهذه للتعاونيات تنسحب على كل إتحاد 

 المجلة. 
 : أحكام مختلفةالتاسعالعنوان 

  : 179 الفصل
ال تنطبق أحكام القسمان الثاني والخامس من العنوان الثالث من هذه المجلة على التعاونيات التي تضم منخرطين 

 الداخلي والدفاع والديوانة على معنى التشريع الجاري به العمل.من قوات األمن 
 ضبط األنظمة األساسية لهذه التعاونيات األحكام المتعلقة بمجلس إدارتها وجلساتها العامة.ت

  : 180 الفصل
دفع راس مال في صورة الوفاة من  وأالمنتفعين من خدمات التقاعد التكميلي تعفى المبالغ المدفوعة لفائدة 

من مجلة الضريبة على الدخل  39من الفصل  2بالنقطة الدخل وفق الشروط المنصوص عليها  الضريبة على
 وعلى الشركات.

خدمات التقاعد التكميلي ورأس المال مساهماتها في تغطية كما تعفى مساهمات الهياكل الممولة للتعاونيات بعنوان 
من نفس  12الفصل من  7بالنقطة ها في صورة الوفاة من الضريبة على الدخل وفق الشروط المنصوص علي

 المجلة.
تعفى المبالغ المدفوعة للمنتفعين في صورة وفاة المنخرط بعنوان خدمات التقاعد التكميلي أو بعنوان خدمة دفع 

من مجلة معاليم  54رأس مال في صورة الوفاة من معلوم التسجيل الموظف على التركة وفق أحكام الفصل 
 ي.التسجيل والطابع الجبائ

  : 181 الفصل
مساهمات الهياكل الممولة  بعنوان أنظمة الضمان اإلجتماعيالمؤجر من قاعدة إحتساب إشتراكات يستثنى 

 .خدمات التقاعد التكميلي ورأس المال في صورة الوفاةمساهماتها في تغطية للتعاونيات بعنوان 
 فيالمنخرطين  معاليم إشتراك بعنوان أنظمة الضمان اإلجتماعياألجير من قاعدة إحتساب إشتراكات يستثنى كما 

 خدمات التقاعد التكميلي ورأس المال في صورة الوفاة.
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 شرح أسباب
 مشروع مجلة التعاونيات

 
بمفهوم التعاون  قتصاد اإلجتماعي وأكثرها إلتصاقاتعّد التعاونيات من أبرز روافد اإل

والتضامن اإلجتماعي من خالل إرساء نظام تعاوني وتضامني بين المنخرطين عبر توفير تغطية 
ضّد األخطار المالزمة بطبيعتها للشخص البشري مثل األمراض والوالدة والشيخوخة والحوادث 

تراكات. وتعتبر والعجز والوفاة وذلك لفائدة منخرطيها أو لعائالتهم مقابل ما تتحصل عليه من إش
 هذه التغطية تكميلية للمنافع التي تسديها الصناديق اإلجتماعية للحيطة والتقاعد في هذه المجاالت.

لى قرار كاتبي  1954فيفري  18وتخضع التعاونيات إلى أحكام األمر العلي المؤرخ في  وا 
والذي  1961ماي  26الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون اإلجتماعية المؤرخ في 

الصادر عن وزيري المالية  1984سبتمبر  17تم تنقيحه بمقتضى القرار المشترك المؤرخ في 
والشؤون اإلجتماعية والمتعلق بضبط األحكام النموذجية للجمعيات التعاونية وخاصة األحكام ذات 

 الصبغة الوجوبية.
به وتطوير إطاره وحرصا من سلطتي اإلشراف على تعصير هذا القطاع والنهوض 

جملة القانوني، قامت وزارة المالية بإعداد دراسة تقييمية لإلطار التشريعي للتعاونيات أسفرت عن 
 على مستـــوى الرقابـــة وعلى مستوى التشريع وعلى مستوى التصرف والتسيير النقائص من 

األخير أقر هذا  2007ماي  21وبعرض هذه النقائص على مجلس وزاري مضيق بتاريخ 
تنظيم يوم دراسي حول تطوير التعاونيات أسفرت الورشتان اللتان إنتضمتا خالل هذا اليوم الدراسي 

 عن التوصيات التالية:
 : ادئ المتعلقة بـــــسّن قانون يهدف إلى تكريس المبمن خالل  مراجعة اإلطار القانوني للتعاونيات -1

o ؛ن والتكافل االجتماعي بين المنخرطيندعم العمل التعاوني والنهوض به وحفز قيم التضام 
o ؛تأكيد الصبغة التطوعية للنشاط التعاوني 
o  من أجل مزيد الشفافية في هذا القطاع؛دعم الرقابة الداخلية والخارجية للتعاونيات 

o دعم آليات التمويل والموارد المالية للتعاونيات؛ 

o ين على المرضتحديد مجال تدخل التعاونيات خاصة في المجال التكميلي للتأم 
o إحداث سجل وطني للتعاونيات تمسكه إحدى سلطتي اإلشراف؛ 
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 مراجعة اإلطار المالي والمحاسبي للتعاونيات من خلال:  -2

o   إعتماد نظام محاسبي خاص بها؛إخضاع التعاونيات لوجوبية 
o وجوبية تعيين مراقب الحسابات من الخبراء المحاسبين؛ 
o  وجوبية إحداث إدارة للتسيير المالي واإلداري للتعاونية 
o  من خالل  الممولة بصفة قارة للتعاونية من آليات متابعة ومراقبة لنشاطها الهياكلتمكين

 تمكينها من عضوية بمجلس اإلدارة 

o مراجعة قائمة األصول المخصصة للتوظيفات المالية للتعاونية ؛ 
o  لكل مخالفة للتشريعناجعة إدارية ومالية سن عقوبات  

وبناء على هذه التوصيات تّم إعداد مشروع قانون يتعلق بالتعاونيات في إطار لجنة فنية 
  2010جانفي  20أحدثت للغرض و تّم عرض المشروع على انظار جلستة عمل وزارية بتاريخ 

 تحت إشراف تّم تكوين لجنة صياغة اإلطار القانوني للتعاونيات 2014ومع بداية سنة 
 الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية أسفرت عن مشروع مجلة للتعاونيات.

باإلستئناس بالتشريع المغربي والفرنسي في هذا المجال وبالتشريع  المشروع تّم إعدادوقد 
 . مشابهة لمجال نشاط التعاونيات تالتونسي في مجاال

لى مجلة نظرا للطبيعة الخاصة وقد تّم اإلختيار على المرور من قانون خاص بالتعاونيات إ
للتعاونيات التي تحتم وضع إطار قانوني شامل لجميع مجاالت نشاطها خاصة وأنه ال يمكن 
إعتماد مجلة التأمين أو مجلة الشركات التجارية لتجاوز الفراغ الموجود حاليا على مستوى التشريع 

 المتعلق بالتعاونيات.
الصادرة عن اليوم الدراسي المذكور أعاله  وقد راعى مشروع المجلة مختلف التوصيات

 وجلسات العمل الوزارية المنعقدة حول الموضوع.
 ويهدف المشروع المعروض أساسا إلى تكريس التوجهات التالية:

 دفع العمل التعاوني والتضامني في كنف  الحرية والمساواة؛  -
 التأكيد على الصبغة التطوعية للنشاط التعاوني؛ -
 ر الربحية للتعاونيات؛تكريس الصبغة غي -
 تدعيم الرقابة الداخلية والخارجية على التعاونيات ؛ -
دارتها -  إضفاء الشفافية على مختلف هياكل تسيير التعاونية وا 
 إلزام التعاونيات بإعتماد الحد األدنى من قواعد الحوكمة الرشيدة ؛ -
ضفاء النجاعة على الرقابة على التعاونيات؛ -  تدعيم دور سلط اإلشراف وا 
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 فصل مبوبة كالتالي: 181ويتكون مشروع المجلة المعروض من 
 المشتركة األحكام : األول العنوان
 ومجال نشاطها التعاونيات إحداث :الثاني العنوان

 التنظيم اإلداري والتنظيم الماليالعنوان الثالث: 
 شكلال وتغيير نقساماإلو  ندماجاإل : الرابع العنوان
 نحاللاإل :الخامس العنوان
 والرقابة اإلشراف ممارسة :السادس العنوان
 العقوبات :السابع العنوان
  للتعاونيات التونسية الجامعة :الثامن العنوان
 مختلفة أحكام :الثامن العنوان

 
 وتتمحور أهم اإلضافات المدرجة بالمجلة في النقاط التالية مبوبة حسب عناوين المجلة:

 
 المشتركة األحكام : األول العنوانعلى مستوى  -1

  التأكيد في تعريف التعاونيات على مبادئ الحيطة والتضامن والتعاون باعتبارها األسس
 التي يقوم عليها العمل التعاوني. 

  التنصيص على الطابع التكميلي للخدمات الصحية تناسقا مع التشريع الجاري به العمل في
 مجال التأمين على المرض.

  الربحية لنشاط التعاونيات تكريسا للجانب التضامني والتعاوني التركيز على الغاية غير
 لديها.

  تكريس المساواة بين بوالمتعلقة خاصة  التعاونيالتأكيد على إحترام المبادئ العامة للنشاط
 .بإحترام مبادئء دولة القانون األعضاء المنتفعين

  والعضو العامل والعضو توسيع قائمة التعاريف لتشمل المفاهيم األساسية للعضو النائب
المنتفع الذين تختلف حقوققهم وواجباتهم تجاه التعاونية عن بقية األعضاء وتعريف لمعلوم 

 القبول ومعلوم اإلشتراك لرفع اللبس بين المبلغين.
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  توسيع قائمة التحجيرات على التعاونيات وذلك باإلستئناس بالتشريع المنظم للجمعيات
 لمؤسسات التأمين.وتناسقا مع التشريع المنظم 

 
 
 ومجال نشاطها التعاونيات إحداث :الثاني العنوانعلى مستوى  -2
  : حداثاإل :األول البابعلى مستوى  - أ
  تحديد مشموالت الجلسة العامة التأسيسية والمسؤوليات التي يتحملها أعضاء الهيئة

 التأسيسية تجاه المنخرطين وسلطة اإلشراف على التعاونيات.
  للتعاونيات على غرار القانون الفرنسي يمّكن من متابعة عمليات إحداث إحداث سجل

دماجها وحلها وتفرعها.  التعاونيات وا 
  التنصيص على اإلنخراط الوجوبي بالجامعة التونسية للتعاونيات وذلك قصد ضمان نجاعة

 هذا الهيكل.
 هيئة بكل تغيير في تكريسا لمبدإ الشفافية والحوكمة الرشيدة، إلزام التعاونيات بإعالم ال

 الداخلي وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها ومراقبي حساباتها. نظامها
 تكريس إجبارية إعالم سلط اإلشراف بالنظام الداخلي قبل الشروع في تطبيقه 

  بالتعاونية اإلنخراط :الثاني البابعلى مستوى  - ب
  وهو ما من التنصيص على إجبارية مسك سجل المنخرطين وذلك على غرار الجمعيات

 شأنه أن يسهل عملية متابعة نشاط التعاونيات وحجمها.
 .تحديد شروط وآثار رفض العضوية 
 . تحديد حاالت فقدان العضوية بالمجلة 

  مجال النشاط :الثالث البابعلى مستوى  - ت
  تحديد مجال تدخل التعاونيات وتبويبها بين خدمات وجوبية وخدمات ثانوية 
 ن تقدمها التعاونية مع توضيح شروط ممارسة كل خدمة؛توضيح الخدمات التي يمكن أ 
  تخصيص خدمة التقاعد التكميلي والوفاة بفصول تنظم شروط تقديمها وآثارها على

 المنخرطين والمنتفعين بها على غرار التشريع المتعلق بالتأمين على الحياة؛
 توضيح شروط إنجاز مشاريع إجتماعية أو صحية؛ 
  توضيح حاالت سقوط الدعوى وآجالها 
 .توضيح حاالت دعاوى الحلول محل المنخرط المنتفع بخدمات التعاونية 
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 التنظيم اإلداري والنظام المالي :الثالث العنوانعلى مستوى  -3
 ةدار اإل تسييرال :األول البابعلى مستوى  - ث

  باألمور المالية واإلدارية بإحداث هيكل تنظيمي يتضمن وجوبا إدارة تعنى إلزام التعاونيات
 تنفيذي مدير  يشرف عليها

  وضع قواعد التصرف الرشيد في التعاونية من خالل الفصل الصريح بين مهام كل من
أعضاء مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للتعاونية وتحديد صالحيات كل متدخل في تسيير 

دارتها؛  التعاونية وا 
   ؛ تهلترشح لعضويشروط اتركيبة مجلس اإلدارة و تحديد 
 رة حفاظا على نجاعة أعمال المجلس؛تحديد العدد األدنى واألقصى ألعضاء مجلس اإلدا 
 ن من الترشح لعضوية مجلس اإلدارة؛إقصاء األعضاء الشرفيي 
  الترخيص للهياكل الممولة  للتعاونيات أن تقوم بتعيين من يمثلها ضمن أعضاء مجلس

 ثلث عدد أعضاء المجلس؛ دد ممثليهماإلدارة على أن يتجاوز ع
  وحدود السلطات المخولة له وآثارها وذلك  اتهمجلس اإلدارة ومسؤوليمهام توضيح

جهة وقواعد الحوكمة الرشيدة  باإلستئناس باألحكام المدرجة بمجلة الشركات التجارية من
 من جهة أخرى؛

  سد الشغور في مناصب مجلس اإلدارة؛مزيد توضيح كيفية 
 قبة بإجبارية تعيين مراقب حسابات من بين الخبراء تخاب لجنة للمراتعويض إجبارية إن

 المرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبالد التونسية؛
  تحديد مشموالت ومسؤوليات والعقوبات المنجرة عن ممارسة مهام مراقب الحسابات وذلك

 مول به في مجلة الشركات التجارية؛باإلستئناس بما هو مع
  قصد إلزام التعاونيات التي تقدم خدمات التقاعد التكميلي والوفاة بتعيين خبير إكتواري

بصحة إحتساب معاليم اإلشتراك والتأكد من مالءمة معاليم و اإلشهاد بـكفاية المدخرات 
 ؛اإلشتراك مع المخاطر المحمولة على التعاونية

  تخاذ القرارات فيها وذلك تحديد طريقة تنظيم الجلسات العامة وشروط الدعوة لها و عقدها وا 
باإلستئناس بما هو معمول به على مستوى مجلة الشركات التجارية وقواعد الحوكمة 

 الرشيدة.
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  إقصاء العضو العامل من المشاركة في الجلسات العامة والسماح للعضو الشرفي
ضو والمتصرف ممثل الهيكل الممول للتعاونية المشاركة في الجلسات العامة بصفة ع

 مالحظ دون إمكانية التصويت؛
  المالي النظام: الثاني البابعلى مستوى  -  

 .إخضاع التعاونيات لمسك محاسبية وفقا للتشريع الجاري به العمل 
  إحكام الرقابة على العمليات الهامة التي لها تأثير على مصلحة المنخرطين والتعاونية على

 غرار إمتالك العقارات والتفويت فيها.
 لتعاونيات بإحترام قائمة في التوظيفات الخاصة بالمبالغ التي يتم تحصيلها على غرار إلزام ا

 ما هو معمول به بالنسبة لمؤسسات التأمين.
  إفراد خدمة التقاعد التكميلي ودفع رأس مال في صورة الوفاة بحسابية منفردة وضرورة

 الفصل بين التوظيفات بعنوان هذه الخدمات وبقية الخدمات؛
  إفراد كل مشروع إجتماعي أو صحي مرخص للتعاونية بإنجازه بمحاسبية منفردة عن بقية

 المحاسبية للتعاونية؛ 
 شكل النقسام وتغيير اإل ندما  و اإل العنوان الرابع : على مستوى  -4

  نقسام وطرق القيام بها وآثارها على الغير والمنخرطين توضيح عمليات اإلندماج وا 
ئناس بمجلة الشركات التجارية مع مراعاة خصوصية النشاط والتعاونية وذلك باإلست

 التعاوني.
  تحجير تغيير شكل التعاونيات إلى مؤسسة تأمين ذات صبغة تعاونية خاضعة ألحكام

 مجلة التأمين أو إلى جمعية خاضعة ألحكام مرسوم الجمعيات.
 التعاونيات اإلنحلال:  الخامسالعنوان على مستوى  -5

 التعاونيات وطرق القيام بها وآثارها على الغير والمنخرطين  إنحالل توضيح عملية
والتعاونية وذلك باإلستئناس بمجلة الشركات التجارية مع مراعاة خصوصية النشاط 

 التعاوني.
  توضيح طريقة توزيع المبالغ المتبقية من عملية تصفية التعاونيات مع تمكين المنتفعين من

 عام في حدود المدخرات المكونة بعنوان هذه الخدمات؛ المبالغ بعنوان التقاعد من إمتياز
 ممارسة اإلشراف والرقابة :السادس العنوانعلى مستوى  -6

  الضمان اإلجتماعي تكريس اإلشراف على التعاونيات من قبل الوزارتين المكلفتين بالمالية
اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية وتدعيمها بإشراف الهيئة العامة للتأمين وبإشراف 
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بالنسبة للتعاونيات التي تضم ممثلين عن  اإلدارية والجماعات المحلية والمنشآت العمومية
 هذه الهياكل العمومية.

  إلرسال الموازنات المالية إلى الهيئة التي تلتزم بإعداد تقرير سنوي  أفريلتحديد أجل موفى
 يحال لرئاسة الحكومة.

 لتعاونيات بإحالة مستخرج القرارات الصادرة عن مختلف جلساتها العامة إلى الهيئة.إلزام ا 
  ليشمل الرقابة على التابعين للهيئة العامة للتأمين التوسيع في مجال تدخل مراقبي التأمين

التعاونيات مع توضيح طرق ونتائج مختلف عمليات المراقبة الممكنة وذلك قياسا بما هو 
 لى مستوى مراقبي التأمين أو مراقبي المالية.جاري به العمل ع

  تدعيم العقوبات المسلطة على التعاونيات بعقوبات إدارية تسلطها الهيئة مباشرة وذلك قبل
المرور إلى العقوبات المتخذة بصفة مشتركة بمقتضى قرار مشترك من وزيري المالية 

 والشؤون اإلجتماعية.
  التعاونيةتوضيح حاالت سحب المصادقة على إحداث 

 
  : العقوباتالسابعالعنوان على مستوى  -7

 شخاص المنصوص مراجعة العقوبات مع اإللتزامات الجديدة المحمولة على مختلف األ
 عليهم بهذه المجلة؛

  وضع نظام عقوبات لكل متدخل في تسيير التعاونية مبوبة بين عقوبات تأديبية وأخرى
 جزائية؛

 التونسية للتعاونيات : الجامعةالثامنالعنوان على مستوى  -8
  حل إتحاد التعاونيات وتعويضه بالجامعة التونسية للتعاونيات مع تفعيل دورها كممثلة

 للتعاونيات على المستوى الوطني والدولي.
 التنصيص على اإلنخراط الوجوبي بالجامعة 
 .توضيح شروط تمثيل التعاونيات في الجامعة 
 لجامعة تجمع تعاونيات تضم منخرطين من التنصيص على إمكانية تكوين إتحادات ضمن ا

 نفس ميدان النشاط؛
 : أحكام مختلفةالتاسعالعنوان على مستوى  -9



51 

 

 جميع التعاونيات المحدثة بقانون إلى أحكام مجلة التعاونيات مع الترخيص  إخضاع
للتعاونيات التي تضم قوات األمن الداخلي والديوانة بوضع أحكام خاصة بها على مستوى 

 رة والجلسات العامة.مجلس اإلدا
  تمكين التعاونيات التي تقدم خدمة التقاعد التكميلي ودفع مبالغ مالية عند الوفاة من

 اإلمتيازات الجبائية واإلجتماعية الممنوحة لعقود التأمين على الحياة وتكوين األموال؛
 

 : على مستوى قانون اإلصدار -10
 مجلة التأمين في إتجاه التوسيع في مشموالت الهيئة العامة للتأمين وصالحيات  تنقيح

في إتجاه اإلشراف والرقابة وتسليط العقوبات على  مجلسها ولجنة التأديب المنبثقة عنه
 التعاونيات؛

  تمكين التعاونيات من فترة إمهال تقدر بسنتين قصد اإلمتثال ألحكام مجلة التعاونيات
كل غير الممتثلة للتشريع المنظم للتعاونيات من نفس فترة اإلمهال قصد تسوية وتمكين الهيا

 وضعيتها
 العمليات التي ضمن العمليات المخولة للباعث مع التنصيص على تصفية كل  منع

ا وطرق تسييرها تحت إشراف لجنة تضبط تركيبتهنجاز لعمليات العقارية التي بصدد اإلا
 ومشموالتها بأمر؛

  تقديم خدمة التقاعد التكميلي والوفاة ما لم تتحصل التعاونية المعنية على منع مواصلة
 ترخيص بهذا العنوان من الوزيري المكلفين بالمالية وبالضمان اإلجتماعي؛

 
 


